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METAI-VOL VIII 

IŠ AMŽINOJO MIESTO. 
Šventasis Tėvas palankus mo 

kykloms, kuriose turėtų 
but lavinami mokytojai 
krikščionišku doktrinų. 

ROMA, liepos 21. — Pas
kelbta " M o t u P r o p r i o , " kuo 
mi [Tarybos Kongregacijoje 
{steigiama nauja sekcija pri
žiūrėti katekizmo mokinimo. 
Be papras tu katekizmo ins
trukcijų, Šventasis Tėvas re-

Francijos Premiero Pozici
ja Eina Silpnyn 

PREMIERAS NORI KONFERENCIJOS SU ANGLUOS 
PREMIERO 

P A R Y Ž I U S , liepos 21. — 
Francijos užsienių reikalų o-

Italijos ir Belgijos. Premiero 
Poincare pozicija dėlto nuolat 

800 sargybos, tarnų ir darbi
ni nkų. 

Nesutikimai kilo, kuomet 
Villa užtraukė algų mokėji
mą. Kuomet dalis darbininkų 
pasiskundė, jis j iems grūmo
jo mirtimi. 

LIETUVOS UNIVERSITETO PIRMASIS SENATAS 

ANGLAI RENGIASI AP
LEISTI TURKIJA, 

Tisas pakėlė sumanymą tnrė- eina silpnyn. 
komenduoja, kad butų įsteig U Franci jos ir Anglijos prc-
tos mokyklos lavinti mokyto- mieram konferenciją Ruhro 
jus krikščioniškų doktrinų. teri tori jos klausimu Tokia 

Viso pasaulio Vyskupams 
ir vyskupijų valdytojams pa 

konferencija būtinai reikalin
ga Franci ja i . Nes ateinant ; 

LONDONAS, liepos 21. — 
Premieras Baldwin parlamen 
te kalbėdamas pranešė, kad Keikia atsiminti vieną da- t

 r 

i i x^„ A t - i - +•• , „ . remantis Lansannos sutart i -Jvka. Kuomet Vokietijos vy-
- , , «. . . • * . mi Turki jos teritoriją anglai 

riausvbe paskelbė })irmą.ją ta i J J i 

, . '. A . i i - v r n ims apleisti tuojaus, kaip tiu 
kai notą, ta i buvo birželio 9, • . ;J7> .!„., 

rėdoma kas t rej i metai T a r y . ketvirtadienį Anglijos pada
bos Kongregacijai rapor tuo- .mentas , kaip praner ta , deba-

tuomet Anglijos premieras 
BaUhvin padavė sugestiją tu-

Angoros valdžia ratifikuos su 
tart į . Evakuotė bus atlikta i 
6 savaites. 

ti apie doktrinų mokinimą. 
Praneš ta , kad Apaštalų So-

tuos Ruhro klausimu. 
Tų parlamente debatų frau 

stas gamina naują katekizmo, ™zl» valdžia labai bijo. Nes 
tekstą visat inos Bažnyčios nežinia, koki gali but debatų 

rezultatai . Tad pirm to Poin-
carei norisi turėt i privatinį 
pasitarimą su premieru Balu 

vartoj imui. 

Duisburg incidentas. 
Kai}> žinoma. Šventasis Tė-j\vinu. 

vas kreipėsi i Vokietiją, F rau I Teėiaus francuzų užsienių 
rija ir Belgiją kas link Duis-! reikalų ofise nieko tikra ne-
burgo atsit ikimo, kuomet nuo žinoma, kaip į tą konferenel-

, i 

bombos žuvo 11 belgu karei- ją atsineš Anglijos vyr iausy- j 

rėti konferenciją su Franci-
jos premieru Poincare. ,Te- ' **#%* Konstantinopoly ir 
čiaus Poincare griežtai a t s i - f C h a i i a k o t u r i ™>m ***** 
sakė kouferuoti su Boldwinu **«**• J a u Paskolbti parėdy-
ir atmetė Vokietijos vyriau- ™ » k a r e i v i a i s pasirengti np 
sybės notą. 

š iandie tas pa t premieras 
Poincare j au šaukiasi konfe
rencijos. I r jei dabar premie
ras Bald\vin nesutiks su kon
ferencija, tai santarvei bus 
pabaiga. 

leisti Turkiją. 

Skaitant iš kairės j dešinę: Z. Žemaitis, gamtos fakulteto de-
kanas ; Mykolas Biržiška, umanitarinių mokslų fakulteto dekanas; Jo -
delė, technikos fakulteto dekanas; V. Čepinskis vice-rektorius, fi
zikos profesorius; J . Šimkus, rektorius chemijos profesorius tech
nikos fakultete; P*. Česnys* Universiteto sekretorius, dogmatinės 
teologijos profesorius; Avižonis, medicinos fakulteto dekanas; P . 
Buėys, teologijos fakulteto dekanas; P. Leonas teisių fakulteto de
kanas. 

ANTRUKART LAKŪNUI 
NEVYKO. 

I 

vių traukinio vagone. Pius 
XI nupeikė tokį piktą vokie
čių darbe. Gi Prancūzams su 

bė. 
Francijos premieras turi 

svarbių priežasčių norėti tos 
belgais nurodė, idant del to konferencijos. Nes Franci ja 
atsitikimo nebūtų spaudžiami Ruhro klausime nors paleng-
nekalti vokiečiai gyventojai , j va, het pasekmingai, spau-
Nes tas dar labiau* pablogin- Įdžiama ne vien Anglijos, bet j tį 
tų santykius okupuoto j teri
torijoj . 

Vokietijos vvriausvbė atsa-
kė Šventajam Tėvui pasmer
kdama tokius darbus. Bet po
d raug pažymėjo, tai despo-
ra t in is gyventojų ginimąsis 
nuo okupantų. 

Francijos premieras Poin
care pranešė, kad Duisburgo 
atsi t ikimas nepalietė francu ; 

zų ir šie to neima sau ši r-i 
din. 

Apie Belgijos vyriausybės 
elgimąsi neturima žinių. 

BOCK S P R I N G S , WYO., 

liepos 20. — Armijos lakūnas 
Praneš ta , kad Londone vie- leitenantas Maughan vakar 

!ši Italijos premieras Musso- ' an t rukar t su viena diena už 
1 lini, kuris irgi darbuojasi šviesos mėgino i* New Yorko 
kaip nors pasekmingai išspre nuskristi į San Francisco. 
i t i Ruhro klausima. Nes f rau! Bet ir šiuo kar tu nevyko, 
euzu ten teroras skaudžiai at Turėjo j is či* nusileisti pra-

AIRIJOS UOSTUOSE DAR
BININKU STREIKAS, 

AIRIJAI GALI PRITRUKTI 
REIKALINGO MAISTO. 

C H I C A G O J E . 

James Larkin vad'Vauja 
darbininkams. 

PERPLĖŠĖ BONUS, ATSI
DŪRĖ TEISMAN. 

Lenkijoje Streikai, Riaušes, 
Sukilimai 

siliepia j visą Europos pade- kiurus gazolino* kubilui aero-
į plane. 

Praskr ido 1,902 mailių. Į 
San Francisco beliko 738 mai-
lios. .Valandoje darė po 130 
mailių. 

PAGALIAUS ŽUVO GARSUS MEKSIKOS BANDITAS 
V I L L A 

ŠVEDAS GELBSTI BOLŠE
VIKAMS. 

Delegatas Konstantinopoiin. 
• r

 (kinai apmalšinta vieną darbi-
Konstantinapolin išvyko nau l i m k d nukovus ir 26 kitus su-

RYGA, liepos 20. — Olaf 
Aschberg, švedas bankinin
kas, kur iam nevizuota pasas 

i 

minias. Vienas asmuo.kel iaut i Amerikon, Anglijon 
ir keletas sužeis- įr Francijon, nes jo banko* 

fondai bolševikų revoliucijos 
Mieste kilo baisios riaušės, pa ! Nemažesnės riaušės įvyko j laiku iš Vokietijos perkelti 
našios j sukilimą. Teėiaus lai. j r kituose lenkų miestuose. Rusijon, su Ąfaskva atliko 

Čenstakave streikuoją darbi- ! naują sutarimą. Bankininkas 
ninkai įsiveržė vienon dirbtu- sutiko finansuoti Rusijos ja-

nrmjNAS, liepos 21. — 
Doku darbininku streikas už-
darė kuone visus Laisvosios 
Airijos uostus ir suspendavo. 

Cook apskrities teisman po 
licija pris tatė Thomas Ca-
sey, 71 m., kaipo pabludėlį. 
J isai savo })irktus laisvės bo
nus vertės (i.200 dol. pusiau 
perplėšė. Tad ir j ta r tas be
protybėje. 

Teėiaus teisme senis gra
žiai kalbėjo. J i s sakė, kad 52 

lavo, kad Sanitarinis skyrius 
kuoveikiaus pradėtų statyt i 
užgirtą Calumeto ežere uostą; 

Tai miesto daliai tas uostas 
yra didžiai reikalingas. Tas 
duotų daug naudos ir peln(t 
visam miestui. 

Lygiai reikalauta, kad kuo
veikiaus butų dirbdinami Clu 
eagoje požeminiai geležinke
liai. 

PR0HIBICIN1AI AGENTAI 
PELNĖ. 

visokią trafiką tarne Airijos ; n i p t u t a r n a V P B a m e r ikon i ško j 
ir Angl..,os ir kitu šabu. armijoj ir gavęs 

{Streikas kilo, kuomet dar- niŲ-
Bonus Casey perplėšc 

Probibiciniai agentai atli-
a zynieji- ko kra tas Jolieto saliunuose 

bdaviai nusprendė sumažinti 
darbininkams užmokesni. Ai
rijos dokų darbininkams <lie-

pu-
siau. Vieną dalį jų turėjo su! ^ 
savimi, kita dalis padėta ban j j 

ir įvairios rųsies užeigose. 
Reikėjo daugelio trokų išvež-
i svaigiuosius gerymus. Dau 

VAR8AVA, liepos 21. — dyti į 
Čia darbininkai pakilo strei- nužudytas 
kan del brangaus gyvenimo. ! tu. 

jas Apaštalų Sosto Delegatas, 
Arkivyskupas Fil ippi, buvęs 
Delegatas Meksikai. 

Caracas , Venezueloj, Arki- ^ 
vyskupas Rincon paskir tas 
Šventojo Tėvo Sosto asisten
tu, 

šventas is Tėvas pasiuntė 
laišką belgu Kardinolui Mer-
ceier, kaipo atsakymą į ko
lektyvi Belgijos* Vyskupų iš
tikimybės raštą Apaštalu 
Sostui. Šventasis Tėvas aukš
tina Belgijos Vyskupų reikš
tą rezoliuciją. 

žeidus. 
(labinąs daiktas, kad visą 

i Lenkiją apims generalis stre? 

Didžiausios darbininku riau 
šės įvyko Lodziuj, kur 70,000 
žmonių metė darbus audeklų ma pragaišt in, 
gaminimo dirbtuvėse. 

Darbininkų vadai šaukė mi 
tingus. Policija uždraudė. 

vėn. Ten jie susidūrė su po
licija. Kilo kova. 

Darbininkų padėtis Lenkuo 
se labai bloga. J i e pigiai ap
mokami. Kad tuo ta rpu poni
ja lėbauja, visą šalį t raukda

vai eksportą rudenį. 

DEMOKRATAI TARĖSI. 

21. 
CTTIHUARUA CITY, liep. 

- Žinomas ilgus metus 
Tuomet apsiginklavę darbi- Meksikos banditas, Francisco 

Užgintos žinios. 
Buvo pranešta, kad Sicili 

ninkai puolė policiją. 17 poli-
cistų sužeista. Tarpe sužeis
tų yra policijos viršininko a-
sistentas. 

Po to policija pradėjo sau

jos kunigas Don Luigi Stur- m a g n | p 0 p o l a r part i jos su 
zo atsistatydino* iš Popolar j faftgtais vedamas disputas 
partijos sekretoriaus vietos \{\v\ rinkimų reformų, 
reikalaujant pačiam Kardino-j . 
lai Gaspar r i . Tos žinios už- ' M * 1 0 8 s tuden tams . 
gintos. • « **tiį Susirinkus Romos Somina-

Sk(^ll)damas savo atsis taty- rijos studentams šventas is 
<linimą kun. Don Sturzo pažy Tėvas Pius X I ce4ebravo Mi-
mėjo, kad jo t a s žygis daro- šias. Trumpoje kalboje regi
mas su tikslu nevelti šalies no studentus vasaros atesto-
politikon Bažnyčios. Spaudo- gomis neper t raukt i savo dva-
je j ; s aš t r ia i buvo atakuoja- šios lavinimų. 

F R E N C H LINK, INI). , 1. 
21. — Čionai turėjo konferen
ciją t rys didieji demokratų 
part i jos vada i : Charles F . 
Murphy, Tammany vadas ; 
George E . Brennan, Cbicagos 
demokratų vadas ; ir Thomas 
Taggar t iš Indiana. Tarėsi 
apie- kandidatus į preziden
tus. 

noje mokama IJO šilingų ( $ 4 ) , ; k o n . J i s aiškino, kad tuo 'bu -
kad tuo ta rpu Anglijos d o k u o ' d u bonus apdraudžia BUO va-
se darbininkams mokama po , gilių. 
10 šilingų. Dėlto, ntfrima ai- j Be to, pažymėjo, kad fc*i 
riams darbininkams irgi su- mėnuo jis iš valdžios 
mažinti užmokesni ligi 10 ši- 194 (i0]_ pensijos. 

"moonsh iner i i j " areš
tuota. 

s 
gai na 

VOKIEČIŲ GELEŽINKE
LIEČIŲ MITINGAS. 

D U E S S E L D O R F , liep. 21. 
— Čionai visur išlipintas p ra 
nešimas, kuriuomi vokiečiai 
geležinkeliečiai šaukiami šian 
die mitingan aptar t i pa šyvi o 
priešinimosi klausimą. 

lingu. 

Je i streikas prasi tęs ilgiaus 
vienos savaitės, tuomet Airi
jai pr i t ruks maisto. I š pat 
streiko pradžios maistui kai
nos imta kelti. 

Šin streikam kuris veda
mas radikalo James Larkin, 
darbuojamasi įtraukti ir t ran 
sportacijos darbininkus. Bet 
pastariej i tuo klausimu sus
kilę į dvi dali. Viena dalis ne 
nori pasiduoti Larkino vado
vavimui. 

Naujai Airijos valstybei, 
suprantama, tas streikas da
ro didelius nesmagumus. 

Teisėjas jo reikalą atidėjo 
parėdydamas jo proto ]>adėt; 
ištirti . 

CALUMET UOSTO KLAU
SIMAS. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matoma giedra ; maža atmai
na temperatūroje. 

KURSAS. 

CALUMET distrikto pirk
lių ir pramoninkų delegacija 
aplankė majorą Dever. Reika Lenkijos 100 mark. .0007 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 f r. 
Italijos 100 lirų 

$1.00 
4.61 
6.21 
4.53 

Vokietijos 100 mark. .0003 

VOKIEČIŲ MARKĖ 
DRIMBA. 

Villa, pagaliaus nužudytas sa 
vo milžiniškame dvare Canu-
tillo, Durango valstybėje. J į 
nužudė go sekretorius Mįguel 
Trillo. 

Po to kilo mir t ina kova. 
Vilios šalininkai tuojaus nu
žudė Trillo, gi pastarojo ša
lininkai stojo kovon prieš a-
nuos. 

Pranešta , kad turėjo kris t i 
apie 100 žmonių. I r kova dar 
nesibaigusi. /Turės įsimaišyti 
valstybės autori tetai . 

Villa su Meksikos valdžia 
susitaikė 1920 m. J a m pas- j i n a s arbi trų išsprendimas ga- č i o n a i chanu te lauke žu-

N E W YORK, liepos 21. — § S 
Vokiečių markės kaina vis že | = 
miau drimba. Už pustrečio 
dolerio galima gauti vieną 1111;= | 
lioną markių. j E E 

Liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuil 
iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiitiiiiiiitiiiiiitiitiiiimiiiiittittiiiiiiii m m 

1! P I N I G U S l f 
I I S I Ų S K I T E į Lietuvą Per 1 | 

DRAUGĄ 
Nes, ^Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau- I | 

S i šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-

ŽUV0 DU LAKŪNU. 

Šiandie Chicagoje laukia- | R E N , T O U L , ILL. , liepos 2 1 , f l 1 
as arbi t ru išsprendimas ga- ' /s\„na\ nh*™+~ i „ „ i ^ **, i a S 

kir ta valdyti dideli žemės plo tvekarių darbininkii užmokės- Vo du lakūnu leitenantu kri-
tai. Dvare jis užlaikė apie nio reikale. tus iš oro aeroplanui. ^ J 

sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
Pramonės Banką. 

"Draugas1* siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. | 

2334 SO. OA1CLEY AVE. CHICAGO, ILL I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIHIIIIIINIUI 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiriiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiUHiiiiiini $ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
fcayii^ii^ įsakmu nedėldienins-

n. Tai nebepirmiena kaip 4*rau 
donieji tavoriščiai" pareiškia 
šį kilnųjį jausmą. Bet neuž
tenka rodyti savo baltuoši/us 
dantelius; nuo Lenino ir " t a 

Matams...' ~..̂ *_ |UI jvor i šč ių n laukiama pavyzdžio 
F w t l M , t * w , w duodant šaliai žmoniška vy-

Ui prenumeratą mokri lakalno. Lai- • riausybę kurį atatiktų civili-
fcas skaitosi nuo airasymo dieno* \ 7unįAz ^ „ ^ a ^ i 
ne nuo Naujų Metą. Norint permal-
aytt adresą visada reikia priaiųs-
II ir ienas adresai- Pinigai geriau
sia siusti iiperkani krasoje ar as
ams "lloney Order" arba įde
dant pinigus t registruotą laiafcą. 

KAIP PANAIKINTI KARUS 

no s. 
Kovoti su plaučių džiova y-

ra pareiga kiekvienos draugi -

DRAUGAS PUB. CO. 

833d South Oakley Avenua 

Chicaffo, niinoii 
Tel. Rooaevelt 7791 

si-m-smm *^.nm ••**» i.•**•**-** 

Italų katalikų partijos ly-
deris-vadas don Luigi 
Sturzo atsisakydamas nuo ly
derio pareigos, remia Musso-
lini. Tas gestas — elgimos la
bai reikšnringas šiose aplinky
bėse. J is tvirtina vis laibiau į-
sigalėjusį fašistų vado prės
k ą — autoritetą. 

TAIKA SU TURKIJA. 

London "Morning Pos t" 
griežtas santarvės salininkas 
pareiškia, kad tik "unoširdi 
Anglijos kooperacija su Fran-
cija priverčiant Vokietija ap
moksti savo skolas*' gali būti 
Anglijai naudinga. Įdomu ar 
Morning Pos t " taip giedotų, 
jeigu nebūtų patekęs francu-
zų spąstuosna? 

Telegramos praneša, kad 
galop gantarvė su Turkija 
padariusiu taikos sutartį Lau-
sanne Šveicarijoje ir, kad at
einančią savaitę sutartis bus 
pasirašyta. 

Bet jau tiek "ateinančių ja
vaičių " vedama derybos su 
Angora ir praeitis jų tiek pra-*1nonė apsisaugoti karų atei-

Ar kuomet nors sužinosime 
aiškią tiesą apie Rusijos im
peratoriaus nužudytąją šei- prikėlė "parblokštą žmogų" 

rijo, kad tik druska apibars
čius tą žinią tenka ją pasisa
vinti. 

iKaip ta sutartis pilnumoje 
atrodys — nežinome. Bet ga
lima nedvejojant tvirtinti, 
kad Otomanai laimėjo, išsė
mę sąjungininkų kantrybę, 
pėdą paskui pėdą išlupdami 
sau naudingas koncesijas, ir 
kad galop, jie pelnė ir karo ir 
konferencijos garbę. Jie iš 
Lausanne parveža Angoros vy 
riausybei laisvąją Turkiją, lai
mingai išplaukusią iš konfe
rencijos derybų ir besididžiuo
jančią savo nepriklausomybe. 

Turkijos įgaliotinis Ismet 
į^acha, apvainikavo tautinin* 
kų programą kurios jaunieji 
turkai siekė nuo 1910 metų, 

m yną? Daug sau priešingu 
versijų — pasakojimų tuo 
klausimu paskleista. Pati So
vietų valdžia duoda informa
cijų, bet jas reikia imti kaipo 
Hudymą interesuoto asmens 
kurs daug sau dovanoja. 

Šiemet bulbiakasis nebusiąs 
gausus, tikrinama. Nėra ko nu 
sigąsti, nes kasmet tas pats 
pesimistinis — tamsus prana 
gavimas! Mes žinome šią nor-
mandų patarlę: Tais metais 
kuriais bulvės visiškai neuž
derėsiančios, visuomet jų šiaip 
taip užteksią; bet tais metais 
kuriais busiąs gausus bulbia
kasis, nebebusią daug" . Tai 
reiškia kad jų turėsime tiek, 
kiek ir pereitais metais. 

Naujai paskleistoji Sovietų 
Rusijos proklamacija praneša 
pasauliui kad ji norinti gy
venti taikiai i r draugingai su 
visomis pasaulio tautomis 

kurs Europos akyse bemaž 
amžių kaip merdėjo. 

fTik (nežinia ar iškovota ne
priklausomybe jie sugebės pa
sinaudoti ir ant jos pamatų 
atstatys civilizuotos tautos rū
mus kuriais didžiuosis naujo
sios valstybės. Peranksti spė
lioti. 

Vistik reikia linksti, kad sa
vo tikslą atsiekusi, Turkija 
reorganizuojant savo ekono
minę konstituciją išaugtų į 
laimingą ir tvarkingą valsty
bę išvystydama savo begali
nius turtus^ 

Reikia taipat džiaugtis, kad 
galutinai baigsis europinių 
valstybių ilgai varinėjamos 
Įntrygos — painiavos, kurios 
gimdė vaidus ir stambias klai 
das. 

Kaip panaikinti karus ir 
kaip įvykinti pastovią taiką 
pasauly, projektą skelbia .Tho 
mas R. Marshall, buvęs Suv. 
Valstybių vice-prezidentas. j m e s įr tiems, kurie skelbia į-
Tai pirmas atsakymas į Ed- sakymus eiti karan i r kurie 
wardo Bok paskelbtą 100,000 kariuomenei vadovauja be le-
dol. anketą. Bok šimtą tuks- galio savo tautos įgaliojimo, 
tančių dol. siųlo tam, kurs j §įe turi būti pripažinti žmog-
sugalvos tinkamiausius ir žudžiais ir kaipo toki turi but 

teisiami ir, prireikus, mirtimi 
baudžiami. 

" K a d tos visos taisyklės bu
tų pildytinos, visos valstybės 
privalo tvirtai pasižadėti vei
kti išvien prieš tą, kuri ne
t e ik tu keliu paskelbtų karą. 

mingai įvykinti, būtinai rei-i Saugokis d^ovininko, kuris 
kia įkurti tarptautinį krimi- Į kosti neužsidengęs savo bur-
nalį teismą. Tan teisman kie
kviena valstybė skiria savo 
vieną atstovą, kaipo teisėją. 
Tas teismas baudžia tuos, ku- jos, i r kiekvieno žmogaus. 
rie be tautos įgaliojimo stel
bia karą. 

" T a s teismas taipat pri
valo turėti teisę skirti baus-

praktingiausius taikai planus. 
Buvęs Suv. Valstybių vice

prezidentas sako, jog geriau
sia ir pasekmingiausia prie-

ty, tai karų paskelbimo deei-
ziją pavesti patiems gyvento
jams. Nes jie ne vien turi ka?. Tokiame atsitikime visos vals-
riauti, bet taipat turi paden
gti karų išlaidas. Dėlto karų 
skelbimui reikalingas gyvento 
jų referendumas. 

"Leiskime, kad karo skel
bimo reikalą," sako p. Mar-

tybės turi pasiųlyti savo ar
mijas, areštuoti prasižengu
sius ir pristatyti juos iarp-
tautinin kriminalui teisman." 

Nieko sau p. Marsh alio pro
jektas. Bet pirm vykisiant % 

shall, "paduosime referendu-Į visoms tautoms pirmiausia rei 
mui (balsavimui). Jei kur i 'ke tų savitarpiai atsiteisti. 

Pastos ženklelių sistema 
pirmu kartu įvesta 1840 me
tais Anglijoj; Suv. Valstybė
se 7-iais metais vėliaus. 

tauta nori karo — visos išo
rines pastangos tokiame atsi
tikime sulaikyti karą turės 
tiek reikšmės, kiek dažymas 
laivo juroj. Bet jei tauta bus 
priešinga karui, tuomet ji ras 
priemonių jo išvengti. 

' * Amerika diplomatiniu ke
liu privalo visoms pasaulio 
valstybėms paduoti projektą, 
idant jos pakeistų savo pag
rindinius įstatymus taip, kad 
butų uždrausta skelbti karą 
be gyventojų referendumo. 
Referendume turi dalyvauti 
visi piliečiai pradėjus 18-os* 
metų amžiumi. Tik už G') die
nų po referendumo^ joi did
žiuma norėtų karo, butų ga
lima skelbti karą. 

"Sausžemių kariuomeniė ir 
karo laivyno jurininkai su sa 
vo vadais turi prisiegti jokiu 
būdu. nekilti karan, pakol to 
žygio neautorizuos referendu
mas. 

"Kiekvienas, kurs be refe
rendumo pakeltų karą, tarp
tautiniam kriminaliam teis
me turi but teisiamas kaipo 
kriminalistas. 

"Šios Visos pasauly atmai
nos negali turėti reikšmės, 
kaip ilgai vigos__valstybės ar
ba visų valstybių du trečda
liu piliečiu nesutiks su tuo 
projektu. 

"Be t kad tą projektą sck-

Pav., lenkai lietuviam* turėtu 
grąžinti užgrobta* žemes ir už 
visas skriaudas lietuvių tau
tai atlyginti, nes pakol teisy
bė yra pamintaNpo kojomis, a-
apie taiką ir negalima galvo
ti. 

SVEIKATOS KALENDO 
RIUS. i 

"Patentuotos ' ' gyduolės ne
turį vertės. 

Švarumas vra svarbiausias 
faktorius plaučių džiovos ko
voje. 

KOVAS 

Svarbus sveikatai nuro
dymai. 

Paskirk generaiišką valymo 
dieną. / 

Švarumas ir sveikata eina 
ranka rankon. 

Dulkės gimdo daug ligų. 
Palaistyk savo gatves, h 

apdulkinant namus visuomet 
vartok drėgną skudurą. 

Laikyk savo darželius taip 
švariai kaip savo namus. 

Grynas oras ir saulės šviesa 
reikalingi sveikatai. 

Dulkės randasi tamsiuose 
kampeliuose. 

Švarumas ir dailumas gyve
nimo pamatai. 

Švarumas būtinai reikalin
gas sveikatai. 

BALANDIS 

Vanduo. 
Paprask gerti šviežią van

denį. 
Šaltiniai ir šuliniai t u r t ų 

rastis toli nuo srutų duobių. 
Vanduo kuris išrodo grynas 

nevisuomet švarus. Prašalink 
abejones ir išvirk. 

GEGUŽIS. 

Musės. . _ 
Gegužės mėnuo geriausias 

biras augins milijonus. 
Uždėk sienelę (screen) ant 

durų ir langu. 

L I E P O S 

Kūdikių sveikata. 
Motinos pienas kūdikiams 

geriausias. 
Karvės .pienas naturalis 

maitinimas veršiukui, bet ne 
naujai gimusiam kūdikiui. 

Tankiai sverk kūdikį. 
Kūdikiui daug reikia gryno 

oro. 
Gydytojas turi prižiūrėti 

kūdikio akis, tuo būdu jis ap-
saugojamas nuo aklumo. 

Jeigu kūdikio akys nesvei
kos, neatidėlioję neškit pas 
gydytoją. 

Kozną dieną prausk kūdikį 
ir permainyk drapanas. 

RUGPIUTIS 

Prižiūrėjimas savo 
Sveikatos. 

Švarumas pusė sveikatos. 
Nesveiki dantys'ženklas pra 

stos sveikatos. 
Valyk savo dantis — po to 

čeverykus. 

NAUJAS ADVOKATAS. 

Adv. J . I. Bagdžiunas. 

Mums malonu pranešti vi
suomenei, kad p. J . I. Bag-
džiunas vakar gavo oficialų 
u Illinois Boards of Law Ex-
aminers" raštą, kuriuo jis in
formuojamas kad išlaikęs Val
stybinius kvotimus priski
riant jam visas advokato — 
juristo teises. 

Kam neteko laikyti valsty
binių aukštojo mokslo kvoti
mų, sunku įsivaizduoti visuc 
jų keblumus. Dvi dienas ekza-
uunatorių komisija kamanti-
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SAU SI S 

Sveikata tai turtas. 
Sveikatos geriausias gelbė

tojas yra tyras oras. 
Pritaikink drabužius Jaikui j mėnuo musėm išnaikinti, 

(sezonui). Yra tik viena naudinga niu-
Pakelk miegamojo kamba 

rio langus, 
Nevartok viešų rankšluos

čių ir gėrymo indų. 
Švarus maistą*, švarus van

duo ir tyras oras visų privi
legija. 

sė — nojryva. 
Mažos aiammės mu^'s IVIS 

I 
Geros sveikatos apystovos j gus 

>ra asmenis naudos pagrin 
das. 

kia daug pavojaus. 
Mus>s didinasi purvuose. 
Užkrečiamos ligos paprastai 

musių platinamos. 
Uždenk tvorele duris ir lan-

Valgyk neskubėdamas, pas i - l ^ jo jaunuosius teisininkus, 
rink tinkami} valgį, o gamta ! p . n a s J . I. Bagdžiunas po il-
atliks visa kita. j g u m e t ų studijų lieka apvai-

Pirk tinkamus čeverykus, pikuotas advokato laurais. 
Atsimenant p-no J . I. Bag-

džiuno amžių ir visas apysto-
Turi tik vieną porą akių v i - | v as kuriose jis siekė mokslo, 

dar. kartą tenka stebėtis jo 
plieno valia, neatlaidžiu pasi-
rįžjimu kilti vis aukštyn ir 
aukštyn. Pavydėtinai laimin 

nes pusė gyvenimo praleidi 
Įuose. 

sam gyvenimui — saugokis. 

RUGSĖJIS 

Pienas 

Pienas geriausias maistas gas yra naujasai advokatas! 

• 

VASARIS 
• 

^Plaučių džiova. 
Plaučių džiova ne paveldė-

ta. 
Tyras oras, tinkamas poilsis 

ir timkamas valgis, plaučių 
džiovos priešai. 

Susidurti su džiovininkais 
pavojinga. 

Neatsargus spiaudymns y-j pusiau pilna vandeais, augins 
fe krimihališkas darbas. | tūkstančius uodų, o lietaus ki-

Išmatų indas visuomet turi 
Imti uždengtas. 

BIRŽELIS \ 

Uodai. 
Uodai gimdo maliarijų* 
Uodai didinasi ir auga sto

vinčiame vandeny ir drėgnose 
skylėse. 

"Liek aliejų ant vandens" 
ir išvyk uodus. 

Tuščia tomačių skardinė, 

šiltas pienas greičiausia ga ' Juk jis žymią amžiaus dali 
atgyvenęs pradeda naują kai
t r a , prieš jo lakią vaizduotę 
prasiskleidžia nauji horizon
tai. 

Džiaugdamies jo laime, lin
kime advokatui J . I. Bagdžiu-
nui geriausios kloties jo pro- ' 
fesijai. 

dinasi. 
Neprileisk musės prie pie

čio. 
Švarus tvartai, švarios kar

vės ir švarios rankos reiškia 
gerą, švarų pieną. 

Nugraibytas pienas geras. 

SPALIS 

/ 

. . . . . . 

Kiekvienas miestelis turėtų ^^gtis 
suprasti svarbą medikališko 
peržiūrėjimo mokyklose. 

Kiekvienas mokinys priver
stinai turi but egzaminuotas. 

Medikai iškas peržiūrėjimas 
mokyklose sulaiko ligas. 

LAPKRITYS. 

Užkrečiamos ligos. 
Kuomet! atsiranda užkrečia

mos ligos, reikia apie jas pra
nešti sveikatos valdininkui. 

Greitas suradimas epidemi
jų pagelbės kovą prieš ja«. 

Epidemijų išplatinimas ne
reikalingas. 

Visuomet galima panaikinti 
ligų išsipdatinimą. 

Atsargiai gydyk ligonius. 
Po difterijos, skarletinos ir 

kitų epidemijų, disinfekcija 
kambarių yra būtinai reika
linga. 

•GRUODIS. 
Šalčiai. 

Šaltis užkrečiamas. 
Skepetaite uždenk burną įr 

nosį kuomet kosti ar čiaudi. 
Sveiki žmonės nelengvai pa

gauna šaltį. t 
Visuomet šiltai laikvk ko-

. 

Nesunku surasti ligų prie- jas. FLIS. 

TIK IŠTAŠEI PAEMĘS-MON0L0GAJS. 

Užbaiga 

I r šokimas jau į šokimą nepanašus, 
išvirto* iš savo vėžių. Būdavo skripka, 
cimbolai ir gana, o dabar kur ten tau, net 
apsiklausyt negalima, tas armonikas kaip 
veršis rėkia, tas bubnas kaip kuliamoji 
mašina tarškia, ta gasetlia vis staugia, 
staugia... o tų balabaikų, tų "magdalenų" 
.tų "g in t a rų" tai jau i r žiūrėk nėr ko... 
Ak jau gražu., nėr )ks sako, bet ne mūsų 
tai nosim šokt"po tokia muzika; čia tik 
diduomenei kur, o matai ir mūsų bernams 
pasidabojo. 

Mes būdavo polką, kadrilių sau su* 
kam ir sukam ir seniai pažiūri ir pagiria 
dar, kad gražu, gražiai, sako, šoka, o 
dabar., jau polkų, kadrilių niekas ir ne
mini — vis nauji koki, navatni i r pra-* 
cimaiesni.. Tai n s t e p a i " anot jų, tai 
" g e r k o s ' ' tai "paspana i " koki tai va-
lcuja kažin ką... Regis audeklą kai ve
lia, tai valcuja, ar taip jau kur, o dabar 
girdi jau šokant vienas kitą valcuja... 

verčia ir ga-

CTfu (spiauna) čia net sarmata prie ge
ram svietui ir sakyt... Kur gi čia!.. 

* 

Mačiau aš, kaip jie dabar šoka, tai ne
sisuka kaip mes būdavo ratu, bet vis 
ant vietos (rodq) tik rungos, tik rungos, 
tai susilenks, tai atsiloš, tik kažin kaip 
i r vis kitaip ir kitaip.. Kai pažiūri il-
giaus, tai net Vemt noris — 
na. ;, i 

• • • 

Tai kad vemt nereiktų, tai tik stverei 
tokius šokėjus už karčių, tik ištašei snukį 
ištašei, apsukęs davei keliu kur minkš
ta ir pastūmėjai šalin tegul tada raičiojas 
su ištašytu snukiu, kad prie to dasigy-
veno. i i 

I I j ! 

Ką čia ir kalbėt daugiau., jau bernai 
visai į asilus išsigimė, o kas dedas su 
mergom, o su vyrais, o kas blogiau su 
moterėlėm ir dar našlėm, tai vely jau nu-
tyiėt, nes nebūt kam ir snukiai tašo... Tiek 
tų snukių esama.. Tylėsiu vely, geriau pa
ėmei padarei — ištašei i r paleidai tesiži
nai sau... su savo snukiu... ką dar čia., 
(nusiminęs išeina). 

Niekniekis. 

PLAUKĖJAI VERPETUOSE, 

•vis 

t 

* • • • • I 

1. SŪKURIAI. 

I r dieną ir naktį — mirtinė kova 
Pailso "krutin\ apsvaigo galva, 
Nuo ūžesio jūrės ir vėtrų suokimo 
I r akys aptemo ir balsas užkimo, 
Tik gęstančioj sąmonėj spindi dar 

Viena, ta viena mųs' gyvybės mintis. 
Šit, siubtelė jure- trumpa va landė le 
Ir skęstančią valtį padangėn iškėlė; 
Šit griausmą iš debesio trenkė skliau

tai ,— 
I r vėl mus į pragarmę sviedė piktai. 

O čia gaivaluose verpetai pašėlę, 
Gyvybę ir mirtį i r baimę suvėlę — 
Ir nimfų undinių iš putų vainiko 
Būriai mus vylingu juoku pasitiko — 
Ir supant, ir svaidant plotu vande* 

nyno 
Į šalį nežinomą mus nuplukdino. 
Ir štai nesiliauna mirtinga kova. 
Pailso krūtinė, apsvaigo galva... 
Bet vieną, tą vieną gyvybės mųs* 

mintį , ! 
Mes turim į į raš tą gyvai išplukdint. 

\ 

Tedaužo įniršus maria sūkuriais —•* 
Sustingusios rankos irklu nepadeis! 

* 2. ŠVYTURYS. 

Vis naktis — ir vis naktis — 
Kriokia jure (bangomis, 
Suokia vėsulas liūdnai 
I r dejuoja vandenai. 

Ieško bundanti dvasia 
Viltiems ženklo bangose. 
Nujautimų kupina 
Kraunas ilgesio daina. 

Kliokia bangos — suokia vėjai — 
Bunda sielos, .— na, Plaukėjai, 
Naują pajėgą sukūrę, 
Skroskim irklais piktą juręf! 

Ne, nežūsim! Didžią mintį! 
Turim žemei išplukdinti! — 
Nujautimais sielos švinta: 
Jaučią tolimą žibintą. 

O kai vienai valandėlei 
Tu akis viršun pakėlei, 
Jas jau nušvietė tyliai 
Tolimi atspinduliai. 

Aš įspėjau: iš nakties 
Ugnys sūkurius nušvies: 

Ta i ieškotas švyturys 
Žemėn kelią atdarys. 

3. BALTI PAUKŠČIAI. 

Pragydo didis okeanas 
Audringo ryto kilnią giesmę. — 
Tolyn, draugai! tik juodai žemei 
Mes savo ilgesį išfiesme. 

Pajuto ji mųs ' gyvą mintį 
Ir mūsų kovą žūtbūtinę, — 
I r šit pulkai baltųjų paukščių 
Mums neša linksmą žemės žinią. 

Ei, užki, jure! kilkit, bangos, 
I r švieskit mus į rausvą aukštį! 
Greičiau virš juodo vandenyno 
Sutikti pirmą baltą paukštį. 

Bet štai aušra ugilim užkure 
Verpetų skiautures putotas — 
Ir grynu auksu verda žėri 
Audringas vandenyno plotas. 

Baltais sparnais palietę bangą, 
Pragydo paukščiai pranešėjai: — 
Tai Žemė šaukia mūsų mintį, — 
Pirmyn pro sūkurius, Plaukėjai! 

Putinas. 
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SVETIMTAUČIAI SU 
PLIEKTI. 

I DABAR "OLD-TIMER'IAr 
TENNIS ŽAIDĖJAI. 

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 
LIETUS KENKĖ. TOYVN OF LAKE. 

Praeitą sekmadienį liepos 
15 d., lietus nevien išvažiavi
mams ir piknikams kenkė, 
bet ir sportui kliudė. 

Chicagoje Vyčių baseball 
lygos tymai visiškai negalėje 
žaisti, nes rungtynių aikštėm 
vnivo peršlapios ir lietus su 
perkūno gmzdino retkarčiais. 

Tymai kurie nežaidė turės 
įtfaršruta rungtynių kitą syk 
išpildyti. 

Ūpas tymuose dabar labai 
augštai pakilęs. Kožnas tyn,as 
nori bnti pirmesnis už kitą. 
Valio pirmyn! S. V. 

1783 metais pradėta gamin pietų, 
t i dirbtinas ledas. 

Liepos 15 d. West Pullman 
park, Vyčių 13 basebolo ty
mas turėjo rungtynes su West 
Pullmanieėiais. 

Jas laimėjo Town of La
ideliai: 15 prieš j u 4. 

Kelionę į AVest Pullmana tu 
įėjome gan linksma, nes buvo 
sumobilizuota pilnas trokas 
"roterhį", ypač mergaičių, 
kurių paprastai pas Vyčius y-
ra pakaktinai 

Kitas mušu tvmo sliairėini-
mas įvyks su Bridgeportie-
ėiais, liepos 22 d. Cornell 
park, prie 51 ir Soutr Wo< u 
gatvių. Pradžia pirmą vaJ. po 

Korespondentas. 

Antradienio vakare liepos 
17 d. L. Vyėaų 36 kuopos par-
kėse (42-ncT ir California), 
vietinį Vyčių 36 kuopa su
pliekė svetimtaučių tymą: A-
valons A. C. 

Rungtynės pradžioje buvo 
gan smarkios, beto paskiau 
Vyčiams perdaug lengva buvo 
žaisti. 

Vyčiai laimėjo rezultate 8 
prieš Avalons A. C. tik 1. 
Rungtynės tęsėsi tik per 7 iii-
nings. 

Žiūrėtojų buvo susirinka 
pusėtinai. Jų tarpe matės kun. 
J. šnairi inską, Igną Sakalą, 
"Vyčio" redaktorių, V. Stan
ciką, ir kiti sporto mėgėjai. 

Žaidime atsižymėjo šie: A 
Urbi kas išmušdamas "homo-
run" ir taipgi J. Gajauskai ir
gi išmušdamas "home-run". 

J. Petravičius mgr. 

L~ 

Baltos rasės žmonas suda
ro vos trečdalį viso pasaulio 
žmomu. 

J -
Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKFS1 PINIGUS REREIKALO 

Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k% smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus at3shsnei*i. 

Taipgi užlaikau pilna eilę ontišku dalykų. 
Steponas P Kazlawskt 

4632 So ASHLAND AVE., CHICAGO. flLL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

MANDAGUS IR 
Greitas Patarnavimas 
Lietuviu Kalboj 

• 

padarę Šią banką popularę tarpe lietuvių Chicagoje yra 
tai priežastimi nepaprasto augimo šio banko. 

Apie 50 ,000 ypatų daro biznį šiame stiprame ban
ke dar-gi tūkstančiai kitų žmonių ateina klausti patari
mų visokiuose reikaluose. 

Gal Tamsta nežinai, kad gali atidaryti taupymo 
account'ą per paštą. Nieko nėra lengvesnio. Tūkstan
čiai žmonių tą daro. Tas yra daroma dėlei patogumo fų, 
kurie toli gyvena arba del nekuriu priežasčių negali at
vykti bankon. 

Ar Tamsta turi atidaręs Taupymo Account'ą šia
me banke? 

PE0PLES 5TOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
K*Tnp° 47 ?r Ashland Ave 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savo stiprumu ir geru patarnavimu. 

Adv. Brenza organizuoja 
ratelį. 

Kaip matyt, tai "old-time-
rių" svaidininkų tymas pa
lieka tik istorijoj. Dabar Me
tropolitan State Banko prezi
dentas, adv. Jonas Brenza, or
ganizuoja "old-timerių" ten-
nis ratelį. Kiek teko patirti 
tai savo rately jis jau turi: 
A. Kupšą, J. Krotkų, Dr. S. 
Bieži, Ant. Valonį, Dr. S. 
Brenza,, Jul. Bronzą ir save. 

Ad.v. Brenza sakė, kad jau 
dabar kviečiąs by ką stoti 
imtynėsna su jo rateliu. 
"Tournament'us" laikytų 
MoKinley Parke, kur "eourt'-
ai" jau yra labai gerai įreng
ti, sako, kad geriausi Chica
goj. 

Pažiūrėsime kas iš to išeis. 
Tėmijąs. 

ĮDOMUS SPORTAS GIED-
RININKŲ IŠVAŽIA

VIME. 

. ; » • ° » k*• - . * . 
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Studentų tymai. Gelgaudas 
ir Urbaitė organizatoriai. 

Giodrininkų Cliicagos Aps
krities šeimyniškame išvažia
vime rugsėjo 2 d. Beverly 
Hills, norima taipgi turėti ko
kių labiau negu paprastų į-
domybių. 

Pct. Gelgaudui/ teisių stu
dentui Chicagos Universitete, 
yra pavesta suorganizuoti 
svaidininkų tymą iš vien stu 
dentų, giedrininku, jKinašiai 
kaip buvo "old-timerių" ty
mas. Ir per (Jiedr. išvaž. tu
rėti rungtynes su kokiu L. 
Vyčių kp. tymu. , 

Jei tas nevyktų, tai yra ki
tas projektas: suorganizuoti 
du indoor ball tymu, vieną 
mergaičių, kitą vyrų ir turėti 
rungtynes tame išvažiavime. 
P-lė Jadv. Urbaitė, Giedrinin
ku Chic. Apskrities pirminin
kė, yra nužiūrima organiza
torė mergaičių tymo, o p. Pet. 
Gelgaudas — vyrų tymo. 

Jau tas viešas padarys išva
žiavimą tikrai įdomiu, o ką 
besakyti dar apie tuos gar
džius užkandžius kuriuos bus 
galima gauti už 50c. Užkand-
žiams tikietų galima gauti 
pas by kurį giedrininką-ę. Įsi
gykite tikietus išanksto . Ga
lima gauti ir "Draugo'' re
dakcijoj. Laukiąs. 

"INDIJONŲ MOTERYS STEBĖJOSI 
Iš TOKIO KŪDIKIO KAIP MANO" 

PRIE Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota 
valstijoje, gyvena vikrus ir laimingas mažas baltvei-
dis berniukas vardu Bunns. Jo puiki sveikata aiškiai 
skiria jį nuo kaimyninių Indijonų kūdikių. Bunnso 
vienatiniai žaisladraugiai yra Indijonukai. Indijonų 
kūdikiai nėra sveiki dėlto, kad jie netinkamai maiti
nami — kūdikių mirimų skaičius pas Indjonus pasi
baisėtinas. 

Bunnso gyvenimo proga buvo silpna nuo pat gimimo, 
nes jis gimė per Cezarišką operaciją. Bet jis buvo pe
nėtas su Eagle Brand, garsiu kūdikių maistu, ir "ne
sirguliavo nei dienos po gimimo." "Kada atsivežiau 
Bunsą iš ligonjračio," pasakoja motina, "Indijonų mo
terys buvo kasdienes viešnios. Jos stebėjosi iš tokio 
mano kūdikio. Jos dažinojo visą istoriją. Po to jos daž 
nai ateidavo pas mane klausti patarimo, ir aš visados 
patardavau Eagle Brand ir stačiau savo kūdiki kaipo 
įrodymą to pieno maistingumo vertes. Hr* H 

Kaip «Mrs. Lincoln, išauginusi juo taip pasekmingai 
savo sūnelį, mokina Indijonų motinas duoti saviems 
kūdikiams Eagle Pieną, taip tūkstančiai dėkingų mo
tinų rekomenduoja Eagle Pieną savo draugėms. Gy
dytojai rekomenduoja jį motinoms, kurios negali žin
dyti savo kūdikių. 

H ^ O N A C 

Pažymėk, taria. Nori 

Penėjimo Valgiai ael 
Instrukcijos Vaikę 

Kūdikiu Knyga 
Vardas 
Adresas (T.ita. 

K 

^ 
^"•eMarkofTHE BORDENCOMI*" 

Kt8.V.t.ft.Qt-

Vasaros penėjimui, ypatingai Eagle Pienu penėjimo būdas yra 
saugybės kelias. Vasariniai negaliavimai kūdikių tarpe veik visa
dos paeina nuo klaidingo penėjimo. Eagle Pienas yra netik leng
vai suvirškomas, bet prie to grynai tyras ir vienodas. Mes at
spausdinome jūsų kalboje pamokinimu kaip paruošti Eagle Pien% 
kūdikiams visų amžių. Je i noretvmėt tų pamokinimu, ispildykit 
kuponą ir pasiuskit mums šiandien. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 

VYČIAMS PRALAIMfiJI-
MAfe. f% 

Rungtynės; Detroit su Cleve-
land. 

Cleveland: — liepos 8 d. 
Vyčių 25 kp. tymas susikirto 
base-<ball rungtynėse su St. 
Margaret's tymu. Šitas tyma.̂  
yra stipriausis Clevelando 
svaidininkų federacijoje kla
sėje " B " . Vyčiai pralaimėjo-
rezultate 2—0. Detroito Vy
čiai, netrukus žada aplankyti 
nrasų Clevelandą ir stoti rung-
tynėsna su musų vietine Vy
čių 25 kp. Matęs. 

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS. 

Detroit, Mieh. — L. Vyčių 
79 kp. turėjo šeimyninį iŠva-
žiavymą j Elizabeth Park Lie
pos 4 d. Prieš važiuosiant visi 
vyčiai apie 10 vai. susirinko 
mokyklos svet. ir kartu auto
mobiliais leidosi salon. Nuva
žiavus į vietą prasidėjo žai
dimai ir pasikalbėjimai. 

• 

Trečią "valandą atvažiavo L. Pennsylvanijos valstybės le-
V. 102 kp. basebolininkai ir|gį slatura svarsto sumanymą 
prasidėjo abiejų kuopų žai
dimas. Prasidėjus "geimiui" 
rodėsi jog 79 kp. svaidininkai 
tikrai laimės, bet trečiame 
"inninge" 102 kp. metėjas su 
svaidiniu pataikė galvon vie
nam 79 kp. nariui ir tam ap-
alpus 79 kp. bolininkai likos 
sunervuoti ir be upo. 2oidivjQ 
laimėjo 102 kp. svaidininkai 
su rezultatu 27 prieš 11. Rei
kia vienok pripažint 79 kp. 
sportininkams daug kredito 
nes jie dar yra naujokai, gi 
jau gana gerai išsilavinę. Už 
79 kp. "tymą" "rutino" A. 
Baikauskaito, M. Rakauskai
tė, O. Šnariutė, O. Šeiriutė, 
O. Velioniškiutė, S. Bukšaitė, 
J. Baikauskaitė ir D. Gustai 
tė. 

Po žaidimų šeimininkės 
davė pietus. Saulutei nusilei
dus visi dainuodami grįžo į 
namučius. Žibutė. 

toj valstybjėj įkurti industri

ja Kansas valstybėje. 

Degtukai išrasta 1829 me-
nį teismą, koks šiandie gyvuo- tais. 

e : 5 K 

Norint žavejančias Akys. 
sr~ ^ -3 / i š turėti reikia, vartoti MURINĘ kasdiena 

Pavargusias akys atgaivina ir padaro 
jas GRAŽESNĖMS. mm SoUbydt 

fOR YOUR E Y E S ^ K a " 
Marka* <Jo., » Bmmt Ohi» 6 t . . Chlca io 

Write for Free Book: 
"Hor to Makt tht £ytt 

BemaifmT 

Sakoma, kad Europoje yra 
25 milionai daugiau moterų 
kaip vyrų. Tenai vyrų skai
čius paduodamas 225 milio
nai. 

Per pastaruosius 8 metus 
taksos už farmas padvigubin
tos. Taip praneša Ūkio de
partamentas. To priežastis, Į 
tai mokyklos ir keliai. 

Mažiausias Ofisas Chicagoje Jau Atsidae!! 
Po 12 metu sunkaup darbo amerikoniškuose ir lietuviškuose 

bankuose, real estate ofisuose ir prie Chicagos lietuviškų laikraš
čių, šių metų liepos pirmą, dieną. 

BRIGHTON PARK KOLONIJOJE 
at idariau ofisėlį savo, t ikėdamasis paramos čimtų savo draugrų ir 
geros valios tėvynainių, kuriems t inkamai patarnaudavau kuomet 
dirbau pas kitus. Tiesa, amerikiečiai nėra pratę girdėti žodį "ma
žiausias," nes Amerika tai — šails t ikrai didelių dalykų ir kiek
vienam žodis "didžiausias", tai jau kasdieninis. Bet aš negalėdamas 
pradžioje atsidaryti ofisą, "didžiausią", atsidariau ofisėlj "mažiausį". 

Kodėl? Todėl, kad: pinigų lietuvon persiųnčiu- tik tiek kiek 
Žmonės atneša; laivakortes parduodu tik tiems, kurie jas perka; iŠ 
Lietuvos žmones atsi traukiu tik tokius, kuriuos Amerika įsileidžia; 
daviernastls parašau tik tiems, kurie jų reikalauja; angliškai per
kalbu t ik už tuos, kurie patys angliškai kalbėt nemoka; ir taip 
pat su daugeliu kitų patarnavimų, k u r i u o s mano ofisėlis suteikia. 

AR "DJDŽIAUSP' OFISAI PADARO DAUGIAU? 
Brighton Parko lietuviai, mano draugai ir pažystami, mel

džiu į mano ofisą, atsilankyti ir an t vietos patir t teisingumą ir grei
tumą, mano patarnavimo. Tolaaus gyvenantieji privažiuokite "AJr-
cher — Cicero" karais, išlipdami an t : 

Sacramento Ave. Ofisas atdaras kasdien iki 8 v. vak. 
Šventadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Bronius Varašius 
savininkas ir vedėjas 

4193 Archer Ave., Chicago. 
Telefonas: Lafayette 7998 

C0MMERCIAL 
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* C H I C A G O J E . 
KUR RYTOJ VAŽIUOSITE? 

r 
NAMŲ SAVININKAI RUPI- Jei nebūtume apsileidę. 

NAŠI VIŠTOS REI- Beabejo viskas butų page-

Nagi į Šv. Kazimiero Aka-
jus. Todei suburkime jėgas — įdemijos KemJjų šeimynišką iš-
vienybėj galybė ir tada apsi-j važiavimą kurį* įvyks rytoj, 

KALAIS 

Cicero, UI. — Cicero Lietu 
vių Namu Savininkų Sąjungos j 
(Improvement Club) pusmeti-Į 
nis susirinkimas buvo skait- Negrai spraudžiasi. 

rinta, jei ne pačių žmonių ap 
sileidimas, nesirūpinimas kad 
butų pagerinta. Mes patys, 
kiekvienas, turime rūpintis, ne . 
atsidėti perdaug ant kito. 

lingas. Daugiau kaip tuzinas 
naujų narių prisirašė. Svarstė 
tą kas vietinius lietuvius gy
ventojus paliečia. 

Jau įveda pagerinimus. 

Dirbtuvių klausimo komisi
ja raportavo, kad dirbtuvės 
jau įveda pagerinimus: suma
žino bildesį, taiso tenkas, pa
sirūpino aukštesnius kaminus, 
kad durnai ir šiaip smarvė 
tiek nekliudytų gyventojams 
Darinko daugiau į komisiją 
kuri toJesttiai rūpintųsi kad 
>:monių reikalavimai butų 
pildomi. 

C andai eina kad' negrai 
(juodukai) nori apsigyventi 
čionai. Žinoma jie yra pilie
čiai, žmonės, bet kur jie įsis
praudžia tai iš ten kitus iš
spaudžia lauk. Jei mes norime 
turėti ramų, švarų kampelį, 
tai ir tuo reikalu turime su
sidomėti. Ši Liet Namų sa 
vininkų Sąj. išrinko komisiją 
kuri tuo dalyku rūpinsis, su
sinės su kitomis vietos tauto
mis ir t. t. 

Šuburkime jėgas. 
Taigi matot, čionai yra ii-

saugosime nuo viso to ktus nmi-
ms visiems negeistina ir dide
lius darbus nuveiksime. Užtai 
visi lietuviai namų savininkai 
rašykitės prie šios Laet. Namų 
Savininkų Są-gos (Cicero, 
Lith. Improvement Club). 

Koresp. 

PARAP. VAKARIENĖ. 
GABIAUSI. 

Waukegan, EI. — Liepos 8 
d. Draugijų svet. įvyko viena 
kilniausių vakarienių šv. Bal
tramiejaus parap. naudai. Pa
dėjo darbo užtektinai gerb. 
klebonas, komitetai ir mūsų 
gabios šeimininkės, užtad jie
ms visiems yra garbė. 

Laike vakarienės buvo išpil
dyta programa su dainoms ir 

liepos 22 d. Marąuette Parke, 
netoli Vienuolyno. Vieta labai 
graži ir patogi kiekvienam 
privažiuoti. Užkandį ketina 
pagaminti gerb. seserys. Be to 
bus ir graži programa. Kurie 
dar nenusipirkote tikietų 
šiam piknikui tai vistiek va
žiuokite, nes tenpat ant vietos 
galėsite nusipirkti. Taigi, visi 
rytoj į Akademijos Rėmėjų 
pikniką! 

Koresp. 

draugijos dvasios vado, gerb.|f — - - - - - - - — — 
kun. A. C. Martinkaus, jo var
dinėmis. Vardo diena, tiesa, 
jau praėjo, bet šilto oro dėlei 
buvo nutarta nukelti truputį 
toliau. Komisiją išrinko iš tri
jų : Vikt. Butkaitės, Onos 
Šulgaitės ir Ver. A. GaJnaitės. 
Su nekantrumu laukiame #$ 
ta komisija praneš. 

Tyla. 

IŠ DIEVO APVBIZDOS 
KOLONIJOS. 

kalboms. Suėmus visas įeigas 
dėlių ir svarbių reikalų kurie ,— aukas, parapijai pelno lie-

GRAžIAI DARBUOJASI. -
PAGERBIMO VAKARAS. 

apeina visus vietos gyvei.to-

Aš Patariu, Vasaros Metu 
Geriausiai galima nuimti paveikslus. 

CICERO PHOTO STUDIO 
P. PUCKORILS 

1412 S . 49tK Cuort. Cicero, III. 
Phonc Cicero *027 Q 

Taipgi duodu dovanas savo kostumeriams 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

# 

48 th Avenue and 25 th Place 
CICER0#BANK 

CICERO. ILL. 
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S A L U T A R A S B I T T E B S 
Kas tas "Salutaras" Bite-

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų*, 
ir t t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesu 
ir išmatas nereikalingas 
gaus systemai ir priduoda 
stiprų, drutinanti veiksmą 
kūno dalims, kas veda 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vien 
visoj Amerikoj ką rekomen 
duojame savo šaknis — ilt-
karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaky
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

Ka po patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysiu klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo apUekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tesial iŠ mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Ino. 
1707 So. Ealsted Street Chicago, Illinois. 

S A L U T A B A S B I T T E B S 

ka $1,500. Tokiu duosnumu 
Waukeganieeiai pralenkė vi-
tas Cliicagos kolonijas. 

Tas pats ir su veikimu. Mū
sų svaidininkai sumušė visus 
apylinkes gabiausius tymus, o 
jau chieagiečiai visi nulenkė 
galvas prieš juos. 

Šv. Baltramiejaus choras pa 
rodė dideliais gabumus ispil-
dant sunkius veikalus savo 
koncertuose. Tą pareiškė įžy
mus dainininkas p. J. Rama
nauskas, atlankęs VVaukega-
ną. Nudžiugo ir mūsų senelis, 
sakydamas, kur tik nueisi, ten 
linksmą. Nueini prie svauli-
hinkų, smagu yra kaip mūsiš
kiai iuia viršų; ateini į kon
certą, frįri maloriu yra, kai 
girdi tautines dainas dainuo
jant. Treeiasai) atsilankymas 
ant vakarienės. Jau čia nevien 
gerais jausmais vadojies, bet 
ir sustiprini juos. 

Matant tą visą noras inm 
gyventi dar šimtą dešimts 
metų. 

Bijūnėlis. 

ATPLASNOJO DAUGIAUS 
NARIŲ. 

00 

Nashua, N. H. — Mar. Kle-
poniutė įrašė amžinaisiais &v-
Kazimiero dr-jos nariais 1) L. 
T. ir 2) Jurgį Kleponį ir įmo
kėjo $70. 

Už didelę paramą katalikiš
kos spaudos tariu didžios pa
dėkos ir paganbos žodžius, o 
visus katalikus, brolius ir se
seris lietuvius, maloniai kvie
čiu ir prašau rašytis į narius 
Šv. Kazimiero dr-jos, Kaune. 

Kun. P. Kasčiukas. 
260 E. Main Str., 

Amsterdam, N. Y. 

,Town of Lake. — Tik du 
metai bus kai mūsų parapijo
je susiorganizavo nauja drau
gija, t. v. AmžinojoRožančiaus 
Marijos garbei. Ta draugija 
jau , turi 96 narius, puikiai 
gyvuoja, pavyzdingai tvar
kosi, stropiai savo užduotis 
pikio. Kadangi ši draugija y-
ra išimtinai maldos dr-ja už
tad nemėginame ją daug vie
šai skelbti (berods dar pirmu 
kartu rašau), bet pažvelgus 
arčiau, į dr-jos vidų, pastebia-į 
nia tas ko nesinori užtylėti. 

Čionai ir turiu mintyje sky
riaus valdybą, kurią sudaro 
dvasios vadas — gerb. kun. A. 
C. Martinkus, pirm. — V. Gai-
naite, pagelb. — N. Sokaitė, 
I rast. r— M. Mikšaitė, II rast. 
— Z. Jurgaitė, ižd. V. Kataus-
kien\ Vaklyba yra energinga 
ir susipratusi. Ištikro, gera 
valdyba yra tai draugijos šir
dis. Ypatingai pastebėtinas 
dvasios vadas gerb. kun. Ant. 
Martinkus. Jis, tame dviejų 
metų bėgyje jau keliolika sy
kių mus nustebino. Sus-mus 
laikome kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį. Kun. Mar
tinkus dar nė vieno neapleido. 

Neklysiu tuos susirinkimus 
pavadinusi pamokų sus-mais. 
Gerb. kun. Martinkus kiekvie
ną sykį pasiaukoja duoti pa
mokinimus. Dr-ja yra jam la
bai dėkinga už tą. 

Pereitasis dr-jos sus-mas 
buvo nepaprastas. Dalykus nu 
tvėrė strugai, bet stropiai. 
Vienbalsiai nutarč surengti 
šeimyninę vakarienę su muzl-
kale programa, pagerbimui 

KODĖL NEPASIDŽIAUGTI 
VASAROS LAIKU? 

Tik gulbes pieno truks.. 
Taip sako parapijos drau

gijų pikniko rengėjai. Jau vis
kas "ready". Jau iš vakaro 
išvažiuoja į National Grovo, 
Iviverside, kad sekmadieny, 
liepos 22 d. jau iš pat ryto 
galėtų svečius pasitikti. Lau 
kiama svečių iš visur: iš ry
tų, vakarų, pietų ir šiaurės. 

Pikniko Sunūs. 

WAUKEGAN'0 LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Ponas Nikodemas Kulys 
(802 — 8-th Street) yra įga
liotas atstovauti Lietuvių dien
raštį "Draugą" VVaukegan'e 
ir apielinkėje. Turint į "Drau
gą" reikalų, galite prie jo 
kreiptis. 

Draugo" Administracija. i «• 

CUNAR-D 
AE TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIU0JAN6IŲ AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar priima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų "quotos. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard bilietais neturi laukt ilgai 
del to. kad Cunard laivas aplei
džia Europa kas keletą dienų. 

Cunard* Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagelbėjimo pa-
sažieriams per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir išlai
das del to, kad priveda pasažie-
rius prie pat laivo, Sis patarnavi
mas veltuL 

Del tolesnių Informacijų kreip
kitės pas bile laivu agentą, arba: 

Cunard Line, J ^ 
140 N. Dearborn 

St. Chicago. 

AMERIKOS DOLERIAI 
Pastaruoju laiku mušu biznis ant tiek išsitobulino, 

jog pradėjome išmokėti Amerikoniškais doleriai* 
kiekviename pašte Lietuvoj, su mažu nuošimčiu, ir 
pilna gvarancija laike 24—26 dienu, taipat ir per 
telegrafe, laike 5—6 dienu. 

Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta
mus, taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas 
mus informacijų ypatiškai ir per laišką prisiusdami 
krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor
macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Padarome įgaliojimus (davernastis), ir visus lega-

liškus dokumentus, pirkime, pardavime, ir t. t. s 

Registruotas notaras. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

* 

\ 

Paul Baltutis and Company 
901 W. 33rd Str. 

Telefonas 

Yards 4669 
Chicago, Illinois. 

i 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik 60c. \ 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue ChicagO; UI. 
•m 

plflIlISIIIIIIIIIIIISIilIlHItlISIM^ 

"Jeigu Manot Įvesti j Savo Namus ApsišildimaJ 
Darykit Tai Greit kol Mušu Stakas Yra Pilnas 

f E£ 
F A R M O S ! F A R M O SS 

ffl 

Je i nori- būti sveikas, gyvenk ant farmų — čia tyrus oras, ir šviežias maistas. 
Mūsų farmos yra visai arti Cfiicagos. Kiną geležinkelis Burlington and Quincy B. 

R. I Chicagos vidurmiestį ima tik 30 minutų. Į Cicero tik 15 minučių. Mėnesinį tikietų 
turint kainuoja tik 12 centų tikietas. Traukinių į dieną išeina 60. Taigi kada nori, tada 
galima gauti. 

Mūsų farmos randasi prie Tėvų Mari jo n u Kongregacijos farmos kurią pereitais me
tais nusipirko. Tėvai Marijonai žada šiais m e U s i s t a t y t į Vienuolyną. Taigi šioje ko
lonijoje žemė labai pakils. Kas atsimenat ke t i m e t a i a t g a l > p r i e šv. Kazimiero Vienuolyno 
lotai buvojabai pigus, o dabar baisiai pab ra a n g 0 . T a s g r e i t u ] a i k v L g a l i b u t i i r s u S į o m i s 
formomis. 

Mes parduodame žemę nuo 2M> akerių iki 100. Galite įnešti labai mažą sumą pinigų, 
derlinga;ir-idabar.nien.. L ' '' «• 

SY-fOf&a. , 

Liepos ir rugpjiucio mėne-
jfciai tai laikas kuomet reikia 
įgauti jiegu l̂ ad pragyvenus 
gerai kitus dešimts mėnesių. 
Ar ketini praleisti laika ant 

j uk£s kur viskas ramu kur 
gėlės ir medžiai kvepia ar 
mieste tiktai išvažiuojant ne-
deldieni praleisti ant tyro 
oro. Bet Triners Bitter Vy
nas turėtų , visuomet buti vo 
ranka nes jis tai geriausias 
vaistas ir atgaivintojas ypa-

: ciai vasaros laiku kuomet ta-
^ Į t c viduriai negerai dirba. Jis 

^sustiprina sveikata ir išvalo vi 
dūrius padidina apetitą. 
Kiekvienas vaistininkas savo 
stocke turi pilna eilę Triners 
išdirbiscki. Taip pat pamė
gink Triners Headache Ponv 
'ders nuo galvos skaudėjimo, 
Triners Corn RemeAy ir Tri
ners Dentai Cream! 

. i I • ' Apgr. 
* 

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį del namų ap
šildymo reikmenų* Užtat 
pasirūpinkite ii anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy
kite pinigų. 

* 

Mes taipgi turime visą 
prirengimą del pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime materi-
jolą bile kada. Tai yra mū
sų motto biznyje. 

M> Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

TeL Calumet J592 

MES KALBAMI: LltTyVIŽKAI 
laiilHUJSMUllIllIHIlIlIUIIISmUlUlM 

j 
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Į CHICAGOJE. 
seftą varo. ns» ilgą laiką jų tarpe darbą- Seimą, dr-jos pirmininkas ir; kyti savo draugijos, iškalno 

Sunku viską butiį i r sumi • vosi. Jo tas darbas daug gerų raštininkas taip žiauriai atsi- : matyti kad jos dienos suskai-

* * * — * ' •.•nu•.<..• m m m M i i i M ^ m a „ 

" D R A U G O " PIKNIKAS Pavalgius ir atsigėrus, ii-įfiain tenai būti. 

nėti k a / ten ir bus. Norint vaisių atnešė. 
M « 4 ' v i s k o pamatyti tai reikia pa-

NKTOLI. 

Nekantriai laukia. 

I nonia visiems norisi pasilinks
minti — pažaisti. Štai, Bridge-
porticviai turės įvairių įvai-

Rep. 
nešė, kad neparodžius iš Ap lytom. Nes katalikams nemalo-

Visi nekantriai laukia d i en-j riaušių bolių: 4Bolling alley', 
'Billard ball ' ir kitokių. ramčio " D r a u g o " pikniko ku

riame " D r a u g o " prieteliai ir Tuwn-of-lakiečiai taipgi, 
įvmėjai linksmai laika pralei- To\vn-of-lakiet*iai turės 
tižia, susi pažysta ir susiriša I vairių kitokių pasižaidimų. 

fenočitj su Bingeliais imtynės. NAZARAS IR DR-JŲ ATSI-vus^į kailį. 
Nepamirškite ypatingai tą, X**1**** i A £ * K - * * ) Pimi. ir raštiniu. 

skričio pakvietimo laišką^ tu- nu priklausysi tokioje negar-
rėjau nešintis lauk, kad nega- bingoje dr-joje. 

Keli mėnesįaii atgal minėta 

kad bus dideli susirėmimai 
^dngeiių su ženočiais. Ringeliai 
su ženočiais kausią smarkiai! 

DERACIJĄ. 

!• 

artimesniais rytais. 

Stropiai ruošiasi. 
Prie pikniko yra ruošiama 

si labai stropiai. Visų koloni 
i u K. Federacijos skyriai ap 
siėmė. -darbuotis šiame pikni
ke. 

\ 
Sąjungietės virtuvėj. 

Restorane šiemet dirbs dar 
l»š("iosios 55-tos kuop. Sąjun
gietės. Josios labai puikiai 
tą darbą atliks, skaniai val
gius pagamins, mandagiai sve 
lėlius priims ir juos pavaišins, 
Tadgi, važiuodami " D r a u g o " 
piknikam nesivelkite jokių 
valgių, nes ten visko rasite 
kuoskaniausiai pagaminta. 

Ciceriečiai pagirdys. 
Pavalgius, žinoma, vasaros 

laiku ypatingai gerti norisi. 
Taigi gailestingi Cieeriečiai 
žada visus trokštančius 
, k Draugo ' ' piknike pagirdyti. 

Bridgeportiečiai prie žaislų. 

Lietuviai Daktarai 

Prie straikerio. 
P-nai (1 udleikis,' Mareiukai-

tis. Miškinis ir J . Saunoris tu
rės " s t ra ike r į " ant kurio vai
kinai ir vyrai bandys savo jė
gas, kuris iš jų stipresnis. 

Vaišingos Northsaidietės. 
Vaišingos, apsukrios North

saidietės, sušilusius atvėdins 
šaltakoše " ice creamu". Tai-
gi ,girdėjau, jos žada ir ken-
dzių užpundyti. 

Aštuoniolikiediai su triksais. 
Aštuoniolikieėiai, girdėjau, 

žada padaryti įvairių triksų 
kokių kituose piknikuose ne
matyti. 

Ir iš Mariampolės. 
tlš Marijampolės žydas Još-

kis ir Šmuila ir tie žada atsi
lankyti. J ie papasakos apie 

seną kra jų ' \ kaip jie ten ge-. i 

, 

r 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

Tel. l&vd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKTU VIS DENTISTAS 

4712 BO. A S H L A N D A V E N C E 
arti 47- tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Beredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Havvaii 

- Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d, 1923 

, asmenį, bet kaipo organizacija. 
Roseland. —Visų Šventų pa- r% * . , . .v . 

- . , . Buvo narių, kurie, man įsei-
t raprios bazaras prasidės rug • . , . . v . . 

Jie jau dabar dirba pienu, piuHo ( A u g u s t ) Q L i e p o s 1 5 ™nt, mane p«lyd,jo sna.no-

pasirįžo dr-ja buvo kviečiama priklau-
boikotuoti, supratau ne kaipo Isyti prie vietinio 27-to Feder. 

kaip čia nugalėjus priešinin
kus. Girdėjau, kad singelių 
lyderis busiąs adv. Jonas Bren 
za, Metropolitan Banko pre
zidentas, o ženočių žinomas 
biznierius Justinas Mackevi
čius. 
0 kada bus? ' % 

Tad valio! visi "Draugo'* 
piknikan kuris įvyks nedėlio
ję, rugpiučio — August 5 d. 
National darže, Riverside, 111. 

Ž-tis. 

d. tuoj po pamaldų, bazaro rei
kalais, įvyko parapijos gan 
skaitlingas susirinkimas pasi
tarti. 

(Visų susirinkusių ūpas buvo 

mis akimis. 
Draugijos vardas katalikiš

kas (Šv. Petro ir Povylo), !**t 
ignoruoti, a r žadėti boiko
tuoti vieną katalikams bran-

skyriaus. Dr-ja pakvietimą at
metė. J. Šliogeris. 

"DRAUGOt" SKAITYTO
JAMS. 

pakilus. Gerb. kun. klebonui,' e i a u s i l * " W * n « J * A. L. R. 
P. Lapeliui, išaiškinus jo su S ' Federacija, tai didis pasiz^-
parapijos komitetais išdirbtą į ******* P ^ i a i draugijai. 
projektą, susirinkimas vien-! Tad katalikų apsileidimas, 
balsiai užgyrė ir pasižadėjo 
dirbti visi vyrai ir moterys. 

kad įsileidžia į valdybą katali-
kų priešus, kurie žemina dr-

l r darbus bazare visi ir visos ,l°s v a r d $ i r kenkia dr-jai. Jei 

NORTH SIDE ŽINOTSS. 

Nemažai susituokė. 

Ypač šįmet vasaros karščiai 
nemažai mūsų kolonijoje jau
navedžių išperėjo. Kai-kurie 
jų buvo gana jaunučiai, bet 
buvo ir pagyvenusių, kuriems 
jau senai reikėjo susituokti. 
Gaila, kad keletas tų naujų 
šeimynų į kitas kolonijas iš
sikraustė gyventi. Tas suma
žino mūsų ir taip mažą para
pija. 
Parapijos metinis išvažiavi

mas. 

Nors ir pereitais metais pa 
rapijonįs stropiai rengės prie 
parapijos pikniko, bet šįmet į; draugijos užvilktą Centrui sko-

apsiėmė su mielu noru. Taigi, 
kaip matyt, šįmetj bazaras bus 
toks, kokio Roselande <W ne
buvo. Labai gražu. 
Federacijos Seiman Atstovai. 

Visos katalikiškos draugijos 
(išskyrus Šv. Petro ir Povylo) 
prielankiai atsineša į pakvie
timus išrinkti atstovus į Kata
likų Federac. Seimą. Amžino 
Rožančiaus dr-ja jau pranešė, 
kad išrinko K. Nedvarą Feder. 
Seiman. 

Pastaba.— Draugijos neuž-
simokėjųsios dar Centrui meti
nės duoklės po 6e. nuo nario 
taipgi gali rinkti savo atstovą 
j Feder. Seimą, tik apie tai 
reikia pranešti Federacijos 
Chicagos Apskričiui, (per kun. 
B. Bumšą). Apskritys apmokės 

katalikai nesugebės pertvar

a i i 

M. E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

rel. Off. Humboldt 4 8 M 
Rm. Humboldt 8301 

1263 N. Paulina 81 
S a m p . Mllw»akee A»* 

ClblragO 

Nauja vieta nusipirkti 
"Draugą", tai kampas 18-tos 
ir State St. 

! 

LIETUVIAI GRABORIAI . 

Telefonus Vardą 118* 
STANLEY P I 

MAŽEIKA 
GRABORItJH I R ! 

lial^atnuotcja* 
Turiu automo

bilius rlsokieme 
rtUralami K*«n» 
prieinama. 

S319 Auburn 
Avė. Chicago. 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prcga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURMG 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Ohi<MC»-
Turtas viri $7,000,000.00 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

LIKTUVY8 GRABOfUUt) 

A. Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
'vampas 31 gatvg 

tai dar smarkiau tfUgiifii 
prie METINIO IŠVAŽIAVI
MO, kuris įvyks sekm. liepos 

[ą. Draugija atsileis Apskričiui 
ateity, jei ne pinigais, tai ko
kiu nors patarnavimu, reii! 

— July 29 d., Ume pačiame (giant vakarus ir tt. 

k 

VeL Caoal 1*7, Vak. Oanal 1118 J C — 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojas I r 

Ohirnrgu 
l S t l ftoatli Hateted Street 

TalandM: l t lai l t ryte: 1 la i 4 
po platų: • tai • ra k ar* 

^tmtm — — » — — — — — — S 

Dr. M. Stupnicki 
3167 So. M jrgjLD Street 

CinOAOO, lULIVOIS 
Telefoną* Tardą SSSS 

• a l a n d o a — • Iki 11 Ii ryto 
po piatv • tai t rak. HaAėlloini* 
o f l«*aa uždaryta* 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 8o. Halsted Str 

T e l Ganai S t l S 
Ofleo ral.: I I ryto iki I I po plei . 

I lkl 7 ral rakaro. 
Baa. ral . : S lkl 4 po pietų. 

41*1 A r c t e r Are . 
Tai. La layet te • • » « 

.» . « • • » » } 
NUSILPNĖJIMAS 

[ Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų* 
greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No . 1 — vyrams 
ir No . 2 moterims. Sveikata prigu
li nuo gero sveiko raudono krau
jo ir Vaistų kurie prasal lnag s i lp
numą gyvast ies organų padarant 
kraują tyrų. 

Apeti tas pasididins, s t iprumas ir 
sve ikata greitai sugryž. Prisiųsk $1 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEAI/TH R E M E D I E S " 
3101 So. Hals ted St. Cl ikago . 

*f& <s»̂ »i — •siaa— ^i— e* i mmm^im+nmm*im^<~maBmm • 

š ~ ~ ' * 
Aktuiu prltalsymo m e n e 
20 metų prityrimo 

TeL Boalevard 2-1M 

DR. A. J . KARALIUI 
Lietuvis Gydytojas ' 

3303 South Morgan Strtet 
ChJcago. Dl. 

Tca. Blvd 
Dr. 

. 1401. 

V. A. 
3315 So. 

Valandos; Nuc 
7—9 vak. 

Nedėliomis 

ŠIMKUS 
—H 

Halsted Street 
9 iki 3 dieną, Nuo 

9 lkl 12 dieną. 

Dr, M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 
4*01 So. Ad i land Avcnne 

TeL Boalevard 7820 
Tai . : 2 lkl 4 Ir 6 lkl I 

Ned. 10 lkl 12 
I: 0041 So. Albany A r 

Tel . Pro«pect 1030 
Vai . : pagal sutartį. 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty *' Drauge .»> 

SIMPTOMAI PAKEI&KIA 
Aklų Ligas 

Ar Juma skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg-

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir pi u kančios 

taškus ? 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar akys opios Iviesai? « 
Ar jaučiate kaip Ir smilt is aky

s e ? 
Ar yra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas ak i s? 

darže kur buvo pereitais me
tais. Mat, žada būti dar nebu-

::__, „ , , jovusiu dalykų. Gi northsidie-
1-iai " old-timeriai " su jauni
kliais northsidieeiais virvę 
trauks, o Sorė turės gardaus 
ir šviežaus oškos pieno. Kaip 
girdėtis ir Telšių Pliumpis, 
jeigu bus sugrįžęs iš Lietuvos, 
atvyks į minėtą išvažiavimą 
ir papasakos kaip jis už Klai
pėdą kariavo i r prancūzams 
bei vokiečiams kaliį lupo. 
Kad tik oras butų gražus, be-
ah\jo kad North Side koloni
joje nei vieno namie nerasis, 
nes visi bus išvažiavime. 

J au amerikonėja. 

Kiek man teko pirmiaus bū
ti lietuvių išvažiavimuose, o 
ypač parapijos piknike, tai 
kiekviena motrėlė atsivežda
vo krepšį su įvairiais keps
niais. Išrodydavo, kaip Lietu
vos kermošiuje. Bet dabar jau 
nebėra to "grinofiškumo". 
Kam 6ia vilkti išsitempus tuos 
krepšius, kad darže galima 
gauti gardžiausių užkandžių 
už prieinamą kaina. , 

Svečias. 

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevtrd 1611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigai ir 
« Parduodam Laivakortes. • 

Pbone Yardi 1119 
V i e n a m e o f i se su 
D r . J . r . Va n I 

Paing. 
B^žlntStMUf pa-

'tarnaTina* prie 
'ffimdyim>.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. ik) 1"*. nuo 
8 iki 9 vai. vakarą. 

į{ •»-»-»—•»<»»» » » ^ . ^ ^ » . » » » — « . » » . » « w a « » v 

Patarnauju laidotuvėse kopigiauRia 
R e i k a l e m e l d ž i u a t s i š a u k t i , o m a n o 
darbu b u s i t e u^granėdintl. 

S. D. LACHAWICZ 
Tclffonas Canal 1211—1199 
9K14 W 9Hr<1 f>lan«> r51iiofum. I I I 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

earb«tu 9057 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
VkhirmiestiJ Ofisas 

[Room 1726 Cl ikago Temple Bldg 

177 W. Washington St.Į 
OFISAS CICERO 

1505 S o . 4 9 - t h Court 
! Panedėlio. Sercnlo ir Pėtnyčlos vak 

Tel. Cicero 604» 

8— 
Teleffjaias U o u l c v a r d 4 1 S 9 

r 
Šv. Petro ir Povylo dr-ja. 

Kviečiant šią draugiją iš- j 
l inkti atstovą į Federacijom 

Tel. Larayettc 4223 

P L U M B I N S 
Kaipo lletaivys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogeriamda 

M. Y I S K A 
S228 ' W o t 88-th 8treet 

4. Masalskis 
Graboriua 

Patarnauju lai-
dotuvėse ves
tuvėse. krikSty-1 
nee mlr kituose { 
reikaluose. Ka i -1 

jpr nos prieinamos, j 

Auburn A ve. Chicago. j 

Tel. Dearbora 905? 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidtirmicstyje 
CHICAGO T E M P L E B l I L D I l f G 

tf 7 West Washin>rton 6tre«l 
R o o m 1726 

Valandof i ryto iki I po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 1185 

> • • • • • • • • • • • • • • 

GERIAUSIAS PRIRODYMAS 
POPULIARIŠKUMO ir TVIRTUMO BANKO 

YRA NUOLATINIS AUGIMAS 
Mūsų UN1VERSAL STATP^ BANKAS, kaip matysite iš žemiaus talpinamos V s -

kaitos, priduotos 8tate Auditoriui Birželio 30 d.. 1923 m. labai sparčiai auga ir vra 
' stipi*iausiu Lietuvių Valstijinių Bankų Amerikoje. 

f V. W. RUTKAUSKAS? 

A D V O K A T Ą 8 

OflaM Didudeatyj: 

29 South La Salle Street 
KambarUi BSO 

Telefonas Central 8310 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefoną*: Tardą 4681 

* — 

R E S U R S A I 
Paskolos $1,458,983.81 
Užaugės nuošimtis 32,479.28 
Kostumer. kreditas (overdrat'ts) 113.22 
S. V. Valdžios ir kiti bonai . . 913,620.54 
Banko namas ir žemė 90,323.00 
Rakandai,' Vaultas ir t. t 25,068.00 
Pinigų ant rankų ir Bankose 465,146.65 

Viso Resursai $2,985,734.50 

A T S A K O M Y B Ė 
Kapitalas $200,000.-00 
Perviršis 90,000.00 
Nepadalintas grynas pekias . . 54,967.31 
Neatskirtas nuošimtis 5,833.61 
Depozitai: 

Individualiai 2,551,221.2G 
Lietuvos Banku 7,203.42 

Rezervas 46,013.16 
Apmok. Bilų 30-495.74 

Viso Atsakomybe . . $2,985,754.50 

J. P. WAITCHES f 
L i w y e r 

UUCTTTVIB ADTOKATAft 
Dlen.: R. 514-516-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randotph 5584 
Vakarais: 10T.*ifl 8. \Val»n>h A 
Kostland Tel. Pu U man 0377 

John J. Smitam 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap
tiek os. kambariai 14, 15. 14 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septlntadienlaia 9 r. lkl 11 dienos. 

Gerb. kun. Pr. Juras lanko
si Chicagoje. Kaip girdėjau, 
sekm. 22 d. liepos mūsų baž
nyčioj laikys suma. ir sakys 
pamokslą. Kun. F . Juras yra 
gerai ai no mas northsidiečiams, 

JAU TRIS MILIJONAI DOLERI!)!!! 
Jei visi Lietuviai vaduosis obalsiu ilL IETUVIAI PAB LIPiTUVIUS" tai grei

tu laiku MŪSŲ BANKAS pralenks se nesuius svetimtaučių Bankus. I r danar 
jų daug yra pralenkęs! 

Padėk ir Tamsta nors keletu dol. į šį Lie tuvių Bankų. Gaukite knygelę Šiandien. 

Siųskite Pinigus 
Lietuvon per ši Banką 

Pigiai Greitai Atsakomingai 

S! W. B A N E S 
ADVOKATAS 

^9 W. Munroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pieta 
Vakarais: S203 So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1015 
Chicago. 

TRczid<iicijos Tel. Brunsnlrk 4887 I 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. j 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS j 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. šventad. 9-12 
1579 Milu-aukce Avenue 

Kamp, Robey ir North Ave. 

2 • 

j 
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1 PINIGUS LIETUVON! 
Siunčiu per didžiausiua Lietu- | 

vos Bankus. 
^ Padarau legališkus dokumentua*' 
M.patarnauju pirkime Ir pardavi-
| m e namu, lotų ir farmy. 

I NOTABY PUBLIC 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Van Paing , Specialisto kuris 

supranta tavo stovj ir kufcie patars tau kaip pasi • 
gelbėti . Norint išsigydyti reikia rasti l igos P R I E 
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų 
prity,rima chronišku ir viduriniu Uiry. lai tave ge
rai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi būti egzaminuoja
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Ligų 
arba l i p n u m o lytiškų ligų ar Užsinuodijimo krau
jo, tau refkalingas specialia gydimas. Serum Elektra 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas Ir Laboratorija 

V a l a n d o s . 19 ifiryto iki 8 vai. vakar* 
»10x boutb Halsted St. Telefonas Yarda 1119 

n m i •• it i i i i ii i • • M<n •••• " i m 

BANKO V A L D Y B A 

j . J. Ktias, Pres. , 
James P. Do^Jdy, Vice-Fres. , 

A. H. Nowak, Vice-Pres. , 
Wmi M. Antonisen, Cashier. 

S. V. Valanchauskas, Ass't. Cashiqr 
C. S. Pavietas, Ass't. Cashier, 

Anthony A. SlaKis, Attorney 

D I R E K T O R A I 
\Vm. M. Antonisen / 

John I. Bagdžiunas 
Otto H. Beutler 

r . K. Bruchas 
James P. Doody 

Joseph J. El ias 
Kazimir P. (Uieris 

Matthew Kezcs 
M. A. Meldazis 

A. H . ND\*ak 
. , Anthony A. S!akis 

Užsiregistravęs Lietuvoa atsto # 
v y b t j e . 

Talpg i užlaikau Draugo dl-

UNIVERSAL STATE BANK 

2Ž džiausto knygyno skyrių au di-
į|;< džiausi u rinkinio knygomis . Už-
% prenumeruoja Draugą. 

Jonas Klimas 
4414 South Califomia AveJ 

Tel. Lafayette 59?6 
— 

3252 South Halsted Street Chicago, ū&aois. 

RemikLte tuos biznierius, ku-

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty "Drauge1 >» 

http://sna.no-
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Dievo Apveizdos 
^s>^^^V?'*~, 

NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILL. 
¥frPASKUTINIS4& 

PIKNIKAS 
^^R%>..: 

ParapijoVūraugiii 
"'*«S^^KSS-?-« 

Kas bus, kas nebus — o "cood t imes" tikrai bus. Taigi prašoma atsilankyti. 
" $ " 

Kviečia Rengėjai, 
^ 

PASTABA: Skaitvk žinias iš kolonijos, -J 

CMG4 GO/£ 
nes yra daug reikalų aptarimui. Iš- P A R S I D U O D A K R A U T U V Ė 
g-irsite raportą, iš pereito pusmečio 
knygų peržiurojimo. 

P. Kilevlčius, nu t. rast. 

IŠ CHICAGOS POLITIKOS, j P * * * kvorta po 14 centų gan ; <i 
na beveik puspenkto cento 

Chicagoj paskirtas demokra gryno pelno. Kiekviena gi į 
tinis komitetas, kurio priesa-, bendrovė kasdien parduoda I 
kv stovi Advokatu Kuinu pir- j dešimtis tūkstančiu kvortų.' f ^ išvadavimas įvyks liepos 
JV> . iv7\i ^ u t u m i n i u u " " i F I « .d. Jefferson miškuose. Kviečh 
mininkas AVilliam H. 8exton. | Tai bent pelnas. 

ROSELAND. — Kat. Federacijos 
27 skyriaus svarbus susirinkimas 
bus panedolio vakare, liepos 23 d. 
7:30 vai. Visu šventų parap. svet. 
Visos dr-jos priklausančios prie Fe-

eracijos teiksis atsiųsti savo atsto-
us-es ir valdybos atsilankyti. Dr-

jos nepriklausančios prie Foder. 
kviečiamos ateiti Ir jstoti j Federa
cija. Valdyba. 

To komiteto užduotis bus pa
sidarbuoti prikalbinti nacio-
nalį demokratų partijos ko
mitetą, idant ateinančiais me
tais šios partijos nacionalė 
konvencija butų laikoma Ohi-
cftgoje. 

Be to, Iroąuois kliubo pir
mininkas, ftr. Hali, paskelbė 
demokratų politinį tikėtą, ku
riu ineina kandidatai: 

Carter H. Harrison, kandi
datas į S. Y. prezidentus. 

Koncresmanas Henrv T. 

A. C. W. of A. LOKAI.O 269 drau-
22 

iečiami 
dalyvauti šiame išvažiavime visi lie
tuviai ir lietuvaites dirbu siuvėjų 
pramonėj. Bus peras kalbėtojas kurs 
nu -̂odys A. C. W. of A. unijos tikslą. 
Taipgi .šiame išvažiavime kalbės Far-

KitOSe a p l i n k i n ė s e Va l s tybė mer—I,abor partijos generalis rasti-
. . . . uinkas apie naujai organizuojama 

Se Žmonės n a u d o j a s i p i g e s n i u darbininkų partija.Po programos bu« 

Tečiaus bendrovės atsisako 
atpiginti pieną. 

Saldainių sykiu ir aiskrimi-
nį Labai geroj vietoj, geras bi~ 
znis apgyventa lietuvių, šalę 
bažnyčios, norintiems gera 
proga ypatiškai ar per laišką, 
šiuo antrašu: 

4409 So. Fairfield Avenue. 

Naujas dviejų flatų namas po VELTUI KNYGA. 
5 ir (j k a m b a r i u s , Št imų Šildo- • Žieminiai namai, Orange Groves. 
ma arti ft3-ėios ir Sacramento \rucMn^ «e^raiė ukininkyat*. į a -
. . . y - . . . kas oras -— Tyras vanduo — geriau-

ĄVC AtSlsailJUte p a s Savinil l- sia žemė — maži mokesčiai — leng-
ka 

JOS. KRAL 
2444 West 67-ta Gatvė 

Telef. Prospect 1364 

vi išmokėjimai. Magnolia Springs 
Land Co. Foley Ala.' arba 2833 
Kheffield Avc, Chicago. 

pienu. 

P R A N E Š I M A I . 

Rainey, kandidatas 
rius. 

TOWN OF LAKE. — Sv. Klz-
bietos Mot. Ą.~ Merg. dr-jos visos na
rės malonėkite susirinkti laiku sekin 
liepos 22 d, 1 vai. po pietų. Daly
vausime paminėjime šv. Stanislovo 
dr-jos 20 metų gyvavimo sukaktuvių. 

Valdyba. 

žaidimai iki vėlumos. 
Komitetas. 

senato-
TOVVN OF LAKE — šv. Vincento 

Fer. dr-jos visi nariai malonėkite 
susirinkti šv. Kryžiaus par. svet. 

:-: sekm liepos 22 d. 
1 rusime dalyvumą 

o c 
sukaktuvių. 

1 vai. po pietų, 
paminėjime šv. 

Majoras William E. Dever, ! \ aM>ba. 

kandidatas i jnibernatorius. 
1 1

 m # | TOWN OF LAKE. šv. k'azi-
Th\ Hal i p a ž y m i , kad VISI ! miero Kar. dr-jos šeimyniškas i.š-

v . . , v . • ' važiavimas ivvks sekti. liepos 22 d. 
SIC tlVS Vyrai p lač ia i VftUO- Vial norintieji važiuoti teikitės su-
menei Žinomi kaipo darbuoto fitJ JfT * į *?*T ?! r Tkyh~ 

1 Įlos. 46 %.- \\ ood g-vių 10 vai. ryte. 
jai ir todėl jų kandidatūrai 1° k u r i e pavėluosite, tai imkite A«n-

land ave. gatvekarius iki H7 g-vt s. 
Išlipė eikite ] vakarus kol dacfelte 

i miškų kurs vadinas Dubliu (? Red.) 

REIKALINGA 
REIKALINGI 

Leiberiai prie fandrės darbo, 
pastovus darbas gera proga 
isidirbti. Atsišaukite į Em-
ployment Department, -

LINK BELT CO. 
329 W. 39th St. 

PARSIDUODA Delloatessen, gro-
gernė ir bučernė viskas sulyg vėliau
sios mados, geras stork'as B kamba
riai pagyvenimui. Nedėlios biznis ap
moka randą, arti mokyklų. Gera vieta 
žmogui norinčiam goĮ.-ai gyventi. At
sišaukite. 

6758 So. FJizabeth St. 

Naujas medinis namas ant 
jeimintinio fondamento, o kam 
j barius, elektriką, maudynės, 
J gesas ir visi Įtaisai. 

Parsiduoda nebrangiai. 
4410 So. T,?-lman Avenue 

LOTAI 
Du krūvoje 25x125 lotai ant Mo-

; zart st. netoly k:*npo parsiduoda la-
- bai pigiai. 
i Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
1 f*aMfornia ave netoli lietuviškos baž

nyčios parsiduoda lab:ii pigiai. 
Parsiduoda saliuno biznis ir namas 

I su maža svetainė del mitingų namas 
'neša rendos $100.00 j mėnesj. Kaina 
tik $8,300.00. 

JONAS KLIMAS, 
4414 So. Callforoia Ave. 

Telef. Lafayette 5976 

BAR6ANAS PAS 
JONĄ KŪMA 

Med:nis namas 5x5 kambarių ant M ~ ^ 
remento statytas netoly lietuviškos 
bažnyčios labai gražioje Vietoje tik 
v,/. $7.800.00. 

Kampinis lotas su dviem mediniais 
bizniavais namais po 4x4 ir 5x5 kam
barius geras šiaučiui ir barberniai 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
mortgage. 

Du mediniu namu ant vieno loto, 
prišakiniame esti saliuno biznis Ir na
mai tik $8,800.00. 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la 
bai pigiai ir labai lengvomis sąlygo
mis. ANT PARDAVIMO 

3 lotai randasi pietrytiniam I Didelis bargenas, medini 
k a m p e (I!)-tO> ir T a l l l i a n A v e . i jų pagyvenimų narnas 4x5 
2 lotai ant Taluian Ave arti 

į 70-tos. Parduosime ]>o 3 ir 2 
PAIKŠKAU senos moterės auba visus 5 krūvoj. 

prie namų darbo. Kam-bar\s, Telefonas Repubūc 7737 
valais ir geras apmokėjimas 
Atsišaukite: 

4600 S. Wood Street 
Tel. Lafayette 6256 

ANT PARDAVIMO 
Lotas C0 X 154 pėdų Itiverside 1 

is ant dvie-
kam barių, 

elektra, vanos, gražus garadžius stik
liniais porčiais netoli nuo \Vestern 
Bulvd. tiktai id $5,500.00. 

I M — 
Medinis ant dviejų lubų namas e- W/, ~ g . 

Į leetrika ir vana ant pirmų lubų po : • ^ g' 
Į 7x7 kambarius ant stulpų $5,000.00. | jĵ  ^ j ^ I 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra 

negaii but metamas nei ma
žiausias nepasitikėjimo še<ė- i 
Ii ̂ . 

Konicresmano Kaiuev \v 

hill. 
K. Valkauskas, imt. rast. 

BK1DOEPOKT. Kat. Pedetaci-

PARDAVIMUI, 

I su visais, improvementais vanduo, ga- | žiu beismentu Gx6 kambarius pirmas 
| zas vi.skus suvestii, virtas S2.000 «la- j flatas furnaoe šildomas, randos neSa 

baf* parsiduoda už $1.C9X.00. Kostu- Į $95.00 ] mėnesj netoly 55-th St. $12,-
ii'.lerhii su agentais lai neatsišaukia. ' 500 

JUSTINAS TARVID Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
| mentu C.\6 kambarių su visais moder-

jos 26 skyriaus susirinkimas jvyks 

majoro Dever kandidatūrom 23 d- ,ieP°s 7:30 va:, vak. ŠV. Jur
gio par. mokykloj, ajit antrų lubų. 

gal i but tikrOS. . 'Teeiaus Tla- ; l>abai geistinas skaitllngaa atstovu 
, T i i i i . . atsilankymas. Skyriaus vaidyba. 

msono kandidatūros klausT 
, I . i • f - BRIDGErORT. — šv. Domininko 

Ittll laDai aoejOtl l ia . <lr-jos rnėn. susirinkimas jvyks šeš-
TII-_ • i v T t, ; tadienj, liepos 21 d. 7:30 vai. vak., 
Illinoiso valstvbes demokra .sv. Jurgio pa|~ap. salėj, 3 2 pi. ir 

I 1334 S*. 4 8 C o u v t f W o , 111. 
Pnrsitluojia gera* legisterls labai pi- j 

giai. Taipgi parduodame krautuvis ? * ^ " * * M " 1 ^ - ^ ^ T Į • '"" 
rakandus. Kepurių "šiokeisą" su elek-
trikinėmis :emi)oniis. Atsišaukite tuo-
jaus. 

107S7 Mkhigjui Mc D I D Ž I A U S I A P R O G A J U S Ų i Parsiduoda bučernė netoly street 

N A M A I 
niškais jtaisymais $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio, 

j Parsiduoda bučernės biznis su na-
I mii ar be namo lietuvių apgyventoj 
j vietoje su namu ar be namo biznis 
i $3,700.00. 

Telef. Pullnian 3»9L\ ! GYVENIME! 

tu vyriausias vadas Brerman ĮAuburn a v e- chicafo. visi nariai 
.'malonėkite laiku susirinkti, nes 

tuo reikalu dar netarė savo 
žodžio. Brennan palinkęs prie 
Al. Smith, New Yorko jcuber- , v y r a i n"Z 1 ?J i i J^ !

, , l e . t ų / i r n ž i i : u s 

natoriaus, kandidatui os. Ut^, 
rasi, šiuo kartu New Yorko 

yra 
daug svarbiii reikalų aptarimui. 
Kviečiame atsilankyti norinčius įs
toti*. Nariais, pf-iiniami visi sveiki 

iki 40 
A. ttugailiškis. imt. ntšt. 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO restauJ 

gubernatorius neapsiims kan
di duot i. 

Tai tik pradžia tos cliicasri-
feės politikos. Čia yra ir tlau-
*riaus demokratų kandidatų, Į 
norinčių patekti į aukštas ša 
lies ir valstvbes vietas. 

HRIDGEPORT.— Liet. Teatr. Dr-
jos šv. Martino pvismetinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, liepos. 21 d., 
šv. Ji*-gio par. svet., 32-ro pi. ir Au-
burn Ave. Visi nariai pribukite laika 

I'ARDAVIMIT 2 augštų mu.ro na-
mas t flatai po 6 kambarius; visas 
kieto medžio ištryiindotas; karštų va
ndenių šildomas su 2 boileriais; sta-

I tytas 5 metai atgal pagal naujos ma -
r a c i j a l i e t u v i a i s apgTVelltOJel (los; ?;0 pėdų lotas; dabartiniam laike 

vietoje, proe gatvekariu, jeigu kaštuotu toks namas $15,000; savi-
$85.00 iki $90.Š0 j diena penkių - n i n k a s 1>arduos "*** * •'°00' ne" 

AUTOMOBILIAUS AUKA 
Senam žmogui atsitika tikrai 

žemiškas stebuklas! 

metu lease randa už pirmus 
m. $85.00 likusius $100.00 į 
mėnesį kaina $4,500.00 $2,500 
eash $2.000 mortgage. Parsi
duoda labai irreit. 

JONAS KLIMAS 
4414 So. California Ave. 

YPATINGAS SENIS. 

Tas buvo praeita 
menėsj 10 birželio. , 
4 vai. po pietų. 
Taigi 12 birželio 
utarninke, 8 vai. va 
kate mano moteris 
ir vaikučiai pasakė 

ŠTAI JUMS PROGA. 
Kad ir su mažai pinigu, galima įsi
gyti gera biznj, puikioj Bridjrepor-
to kolionijoj-

Kas norite laimėti, pasiskubinki-
te^ nes vėliau gailėsitės. 

V. M. STULPINAS. 
kad aš esu šv. A n- į 3313 So. Halsted St., Chicago, 111. 
tano Ligojiinei ir sa I p h o n e Yiad.", 6062. 
ko jie man kad vi- j 
si daktarai nuo ma- B A R G E N A S . 
nes at.susakė. Mano , Pardavimui <rmeern/> su na-
kūnas buvo pavers- | . , w

 v i . . 
tas j juoda, žemę. niu arba be namo, storas ir 4 
Taigi dėkoju Dak- kambariai pagyvenimui. Parsi-

Great Xorthern viešbuty, 
Chieagoj, areštuotas Louis C. 
Teargin, CA metų, kurs iš ki
to miesto atvyko su 17 metų 
mergaite ir ja. užpuolė nenio- i t 

o e * \ 'arui A. K. Biskup ir S.augintojai d u o d a pigUU, p n e z a s t ] patll'Sl-
raliais tikslais. Mergaitė pa- I n»"s«* H- Findiey. juodu mane paliko ^e a T l t y\į{0S) randasi Brio-hton 

_ . g y v u . i ̂  , » 
sprūdo nuo seno ir pranešė policijai. 

gy 
Taigi man pačiam baisu buvo 

pažiuj/ėt j ta paveikslų kuvis buvo 
išimtas ant stiklo. Aš pats tūrių šešis 
šonkaulus išlauštus, nugara permuš
ta, galva, j tris daiktus prakirsta, ir 

U Ž D A R Y T A S V I E Š B U T I S . r a n k x i skuros » m nvmertos. 
O jeigu jus skaitytojai netikėtu-

m t̂ apie šitą apgarsinimą tai atva
žiuokite pr.u mane, ir matysit mano 
Žaizdas. Neduok Lueve jeigu jums pa 
sitaikintų tokia nelaimė, tai šaukitės 
prie šito daktaro, ir prie šitos slau-
gintojos — nursės. 

Parke. 
2462 W. 4G Plaee 

praltiskite retai atsitinkančios progos. 

PAHDAVIMt'I 2 aukštų muį'o na
mas po 6 ir 7 kambarius su gazų, e-
lektra, maudynėms ir kitais naujos 
mados parankumais; yra aukštas 

i skiepas ir dviem automobiliams tvar
tas; ^savininkas nori greitai parduoti 
lodei yra numažinęs kainą; parsiduos 
ui $10,000; yra tikrai vertas $12,000. 

PARDAVIMUI už nužemintą kai
ną grose^nė ir buCernė sykių su na
mų; biznis yra geras gali atstoti iš
tyrimo; yra tai labai gera vieta pa
daryti didelius piningus; yra svarbi 
priežastis pardavimo ;savininkas turi 
parduoti greitai ir pigiai; kaina 
$8,000 su viskuo; turėdamas apie 
$3,000 gali pirkti. 

Viršminėti 'namai yra didelį bar-
glnai ir yva tikrai verti kiekvieno pa
matymas nes juos galima pirkti nors 
ir visų piningų neturinti?, atsilanky
kite pas mus dienoms ar vakarais se
kančiai. 

BRIGHTON REALTY 0 0 . 
J . Yushkevvitz, vedėjas 

4034 Archer Ave. (prie Cali-
| fornia Ave.) 

kario linijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
mokėti apie $15,000.00. 

Reikalauja namo Brighton Parke 
medino 5x5 kambariu apie $7,500.00. 

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius prie pat lietuvis- j 
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai j 
išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS 
4414 South California Are. 

ChlCagO, 111. 
Tel. I»afayette 5976 

Dr. Maur ice K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave.Ž 
5 Tel. Yards 0994 

Ofiso Vai.: 
8_10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
v. Nedėliomis: nuo 10 v. ry-S 

^to iki 1 vai. po pietų. 
i 

Ro/ld. tel. Van Buren 0294 
Ofiso te). Bonlevard 9693 

Dr. A . A . R O T H 
ftHHAD GYDYTOJAI lt 

CHIRURGAS 
DpectallatM Moterišką, Vyriška 

V »ikg Iv vtoQ ckroolik? tftff* 
Offcttfl: 8385 8. Halsted St. 

Tai.: l t—II ryto: 1—• p« 
o ) 9t . ?—*T»k. ffad i t — 1 1 d 
Res. 1139 fndependeoce Blvd 

Cnlcafo 
» • • ' • • • * • 

•m 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4149 

9 » ~ ~ ~ ~ ^ - » - * • - » - - - - • > - - » ' • " — m 

Jloulevard 0537 

- t • i _^ 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 AV. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėlioinis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

Telefonas Bonlevard 1939 

Dr, S, A, Brenza 
4608 So. Ashland Avenae 

Chicago. Rl. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po plet: 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

T OR. CHARLES SEGA! 

A, + A. 
JUOZAS KOKANSKAS 

ir* HC:K>S 18 1923 12:15 vai. 
ryte amžiaus 48 metų. 

Paėjo i5 Kainv> redybos Ra
seinių apskr. šidlavos parap. 

Paliko dideliame nuUudime 
moter| Mariiomą, dukterį Jnzefą 
ir 4 seseris. 

Laidotuvės jvyks šeštadieny 
liepos 21 d., iš namų 4356 So. 
Wood St. j fiv. Kryžiaus bažny
čia 8:30 vai. ryt». Po pamaldų 
bus nulydėtas Į š\ . Ka/.imiero 
kapinės. 

Nuoširdžiai kviečiame glmi-
ncs, draugus ir paž|stamu.s da
lyvauti laidotuvėse. 

Nultudc moteris Blarljona Ko-
kansUienė, duktė Juzefą Ir se
seris. 

A + A. 
PET, LAURINAITĖ 

mirė liepos 24 d. 1915 m. 
Vytė 14-tos kuopos, kurį 
ištiko netikėta mirti ant 
Eastlando — paminėdami 
8 metų sukaktuves, šv. 
Mišios bus Utarninke. Lie 
pos 24 d. 1923, šv. Anta
no parapijos bažnyčioje. 
8:00 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti pa
maldose. 

Nuliūdę tėvai Marijona 
ir Juozapas Laurinaičiai 
ir broliai Juozapas, Anta
nas ir Simonas. 

Perkėlė savo ofisą po numeri n 
4-4 29 SO. ASHLAND AVENCE 

SPEC1JALISTAS 
Džlovy. Moterų Ir Vyro Ltgų 

Vai.: ryto nuo 16 — IX: nuo S—t 
oo pietų, nuo 7—l:M vakare. 
Nedėliomls. 16 Iki 1. 

Telefonas Drevei 9889 

Dr, I. M, Feinberg 
Telefonas Seeley 7439 

Gydo specialiai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas. 

2401 Madlson Street 
Kamp. AVestern Ave. — Chicago 

i Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. » 
•.•« 

Dr. O. VAITŲSH O D 
IJETUV1S AKTU HPM^IAMSTAti 

Palenjrvin* Vlaų 
aklų tempimą 
kas yra priežaa 
timi skaudėjimo 

Kalvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, *Raudan<Mua Ir užsldeg*uslua 
karfičiu akių kreivos akys katersk-
to, nemiecio: netikras akla lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan* 
tis mažiausias klaidas Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-
gėjlmo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Federalio teismo Chieago-
je parėdymu uždarytas vie
neriems metams viešbutis De 
Jonghe, 12 E. Monroe st. To 
viešbučio personalas nenorė
jo prisitaikinti prie fO^iio-
įančios prohibieijos. 

LITTLE JULIUS SNEEZER iY AAktk 
I*M THE POLICEMAN 
ONTHIS BEATANOI 
WAMT YA TO 00 M£ 

A FAVOR.J * 
T" 

«V8AT VA 
yVANTMCTADO!' 

S0MC8ODyf ĮĮgg^į 

NO! «OT£XACUX 
©HLY Mfe WIFE$ HAIR 
IS FALUIN'OUT ANOT 

WW1T SOMtTHlN' TO 
KtW.9 »T lN? 

r 

A. E. BISKUP, M. D. 
Physician & Surgeon, 
Res. 4945 W. 14-th St. 

Cicero, IH. 
B. FINDLEY, R. N., 
4746 Prairie Ave. 

Chicago, Jil. 
Tel. Drexel 4750 

Aiškiai įrodoma, kad pieno Tas atsitiko 
išvežiojimo bendrovės Chica- ANTAN? AMBRAZAČUI 

PELNAIS Už PIENĄ. 
i 

. • 

i 

goję už kiekvieną parduotą 1305 So. St. Louis Ave. 
Chicago, UI. 

0H-N9VV r 
GCTVAĮ r 
HAVfi JUST 

<HAT VOU 
WWNT; 

VERY GOOO! 
WHAT 
IS IT? 

T 
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